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नलतजा प्रकाशन गररएको सूचना 

सूचना नं. १२७/२०७९-८०, लमलत: २०७९/०६/३१ 

 

आयोगको देहायको विज्ञापनमा विइएको विखित परीक्षामा सखिवित उिेदिारहरूमधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नं. 

तथा नाम, थर भएका उिेदिारहरू उविर्ा भई अन्तिाातााको िावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िावग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । अन्तवाातााको लालग छन ट भएका उमे्मदवारहरूले पासपोटा साईजको फोटो २ प्रलत, 

आवश्यक नू्यनतम योग्यता यलकन हुने समू्पर्ा प्रमार्पत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू र प्रदेश लोक सेवा 

आयोग लनयमावली, २०७६ को अनुसूची ५ बमोलजमको दरिास्त फाराम २ प्रलत भरी अन्तवाातााको लालग आफूलाई 

तोलकएको समयभन्दा १ घण्टा अगावै रुजू गराई सकु्नपनेछ । आिश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आिश्यक 

कागजातको प्रमार् नपुगेमा उिदेिारको दरिास्त जुनसुकै बित रद्द हुनेछ । छनौट भएका उिेदिारहरूिे देहायको स्थान, 

वमवत र समयमा हुने अन्तिााताा वदन आउँदा मावथ उखिखित सक्कि कागजात र प्रिेश पत्र विई तोवकएको समयभन्दा १ घण्टा 

अगािै उपखस्थत हुनु पनेछ । 

 

सेवा,समूहः  स्वास्थ्य/मे.ल्या.टे./ ज.मे.ल्या.टे.      पदः  ल्याब अवसषे्टन्ट                         तहः  चौथो 

ललखित परीक्षा सञ्चालन लमलतः  २०७८/१२/२४    नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  प्रदेश िोक सेिा आयोग, बागमती प्रदेश। 

लवज्ञापन नं. ०७८/०७९ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५    

लकलसमः  िुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद सङ््खया: ५ १ १ १    

लल.प.मा सखम्मललत सङ््खया: १९११    

अन्तवाातााको लालग छन ट भएको सङ््खया: ७ ७ ६ ५    

 

व.क्र..नं. रोल नं. नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम छन ट समूह 

१ ७३१ ईन्साद वमयाँ अंसारी हवनफ वमया अंसारी ईिाकत वमयाँ अंसारी िुिा, मधेसी 

२ १७९० एण्डी  वजम्बा राजु तामाङ धन बहादुर तामाङ आ.ज. 

३ १४७३ कुमारी  मोक्तान डम्बर बहादुर मोक्तान वतिक बहादुर मोक्तान िुिा, मवहिा, आ.ज. 

४ ४७० नन्द वकशोर साह उपेन्द्र  साह सुिंस  साह मधेसी 

५ ५०३ पवबत्रा  पुन िड्क बहादुर पुन राम प्रसाद पुन िुिा, मवहिा, आ.ज. 

६ ५५८ पुजा  बटािा प्रबि बटािा हस्त बटािा मवहिा 

७ १११ बसन्त कुमार दास नागेन्द्र दास पुिवकत दास मधेसी 

८ ३१० भरत  पुन मगर रामवबिास पुन मगर िािवसंह पुन मगर आ.ज. 

९ २०७४ महेश्वर  वतवमल्सीना देिीिाि वतवमखल्सना नेत्रिाि वतवमखल्सना िुिा 

१० ६ वमन राज न्यौपाने शाविक राम न्यौपाने इन्द्रिाि न्यौपाने िुिा 

११ ४६५ रन्जु  विष्ट बहादुर विष्ट कर्ाबहादुर विष्ट मवहिा 

१२ १२६४ रश्मी  िड्का भोज बहादुर िड्का तीथा बहादुर िड्का मवहिा 

१३ २०९० िोक प्रसाद गाहा कुि बहादुर गाहा मन बहादुर गाहा आ.ज. 
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व.क्र..नं. रोल नं. नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम छन ट समूह 

१४ ९२९ समसैद  आिम मवनफ वमयाँ अबु्दि करीम किारी मधेसी 

१५ ५५७ सवमक्षा  िड्का जैभान  िड्का दवि  िड्का मवहिा 

१६ २१८ सुवनि कुमार मुखिया परमेश्वर  मुखिया िीन उवतमिाि  मुखिया िीन िुिा, मधेसी 

१७ २२५१ सृजना  मैनािी भगिान प्रसाद मैनािी इश्वरी प्रसाद मैनािी िुिा, मवहिा 

१८ ८२१ सोवमत  तामाङ्ग धनराम तामाङ मान बहादुर तामाङ आ.ज. 

 

 

पुनश्च:  

१) रोि नं. १२४२, ८८४ र ८८६ भएका उिेदिारहरूिे उिरपुखस्तकामा “की” उिेि नगरेको र रोि नं. १३८८, २४८७ र 

२०२४ भएका उिेदिारहरूिे  उिरपुखस्तकामा दोहोरो “की”  उिेि गरेकोिे वनजहरूको उिरपुखस्तका रद्द 

गररएको छ । 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय:  

स्थानः  प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेट ौँडा। 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

वनशा न्यौपाने 

(शािा अवधकृत) 

_______________ 

टेकेन्द्र अवधकारी 

(अवधकृत सातौ)ँ 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठौ)ँ 

 

व.क्र.नं. अन्तवाातााको लमलत र समय 

१-१८ २०७९।०७।२६ वबहान १०:०० बजे 


