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नितजा काशन ग रएको सूचना 
सूचना नं. १३४/२०७९-८०, िमित: २०७९/०८/१५ 

 
आयोगको देहायको िव ापनमा िलइएको िल खत परी ामा स िलत उ ेदवारह म े वणानु मानुसार देहायका रोल नं. 
तथा नाम, थर भएका उ ेदवारह  उि ण भई अ वाताको लािग छनौट भएको होरा स त सबैको जानकारीको लािग 
यो सूचना काशन ग रएको छ । अ वाताको लािग छनौट भएका उ ेदवारह ले पासपोट साईजको फोटो २ ित, 
आव क ूनतम यो ता यिकन ने स ूण माणप  तथा अ  आव क कागजातह  र देश लोक सेवा 
आयोग िनयमावली, २०७६ को अनुसूची ५ बमोिजमको दरखा  फाराम २ ित भरी अ वाताको लािग आफूलाई 
तोिकएको समयभ ा १ घ ा अगावै जू गराई स ुपनछ । आव क ूनतम यो ता तथा अ  आव क 
कागजातको माण नपुगेमा उ देवारको दरखा  जुनसुकै बखत र  नेछ । छनौट भएका उ ेदवारह ले देहायको थान, 
िमित र समयमा ने अ वाता िदन आउँदा मािथ उ खत स ल कागजात र वेश प  िलई तोिकएको समयभ ा १ घ ा 
अगावै उप थत नु पनछ । 
 
सेवा,समूहः  ा /ज.हे.स.       पदः  मेिडकल अिधकृत                      तहः  आठौ ँ  
िल खत परी ा स ालन िमितः  २०७९/०२/२८ र २९ गते      नितजा काशन गन कायालयः  देश लोक सेवा आयोग, बागमती देश। 

िव ापन नं. ०७८/०७९ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६००   
िकिसमः  खुला मिहला आ.ज. मधेसी दिलत अपा  िप. े. 
माग पद सं ाः  ११ २ २ २ १   
िल.प.मा स िलत सं ाः  ६११   
अ वाताको लािग छनौट भएको सं ाः  १५ ७ ४ ८ ४   

 

व. .नं. रोल नं. नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

१ 774 अजय  े  िवजयभ  ह रभ  आ.ज. 

२ 1089 अमरदीप कुमार शाह िदनेश राम बालक मधेसी 

३ 373 अिमत कुमार शाह राधाकृ  साद रामच  खुला,मधेसी 

४ 86 अिमर  का े डेल साद टेक साद खुला 

५ 927 अपणा  काक  अजुन शरण बहादुर खुला,मिहला 

६ 50 आिशवाद  आचाय कमलमिण राम साद खुला 

७ 661 कमल  ढु ाना कृ  साद इ री साद खुला 

८ 190 केशव  े  िब ु साद न लाल आ.ज. 

९ 19 कैलाश  िव कमा तेज बहादुर बु मान दिलत 

१० 32 िजते  राज कोइराला टेके राज  धमराज  खुला 
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व. .नं. रोल नं. नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

११ 643 जीवन  प रयार ह र कुमार कण बहादुर दिलत 

१२ 447 दीपजना  थापा सुरज िब म रेण बहादुर मिहला 

१३ 572 निबना  गुइंदेल ढाकासर दमाई तुल बहादुर दमाई दिलत 

१४ 1214 शा   शाह ीराम साद नथुनी खुला,मधेसी 

१५ 163 ि यंका  साह राम िकशोर मोिहत खुला,मिहला,मधेसी 

१६ 1330 भारती कुमारी पंिडत राम िकसुन िझङ्गुर कुमार खुला,मिहला,मधेसी 

१७ 1179 मनोज कुमार म ल मन प साद रामद  मधेसी 

१८ 1204 माधव  पौडेल िशव साद शोभाखर खुला 

१९ 530 राजु  शाह िबनोद पुलिकत मधेसी 

२० 492  मिण भ ारी बाबुराम भिगरथ खुला 

२१ 740 रोशन  आचाय दुगा साद पु लाल खुला 

२२ 327 लोकर ा  वाली िदनानाथ केशवराज मिहला 

२३ 741 िविपन  सापकोटा िव राज नाथ खुला 

२४ 1226 संकेत  िव कमा इ री साद िस धर खुला,दिलत 

२५ 779 स   सुतु बलराम ीराम मिहला 

२६ 402 सरोज  म ल रामिधन बौकाई मधेसी 

२७ 1289 सागर  े  खेमराज शेरमान आ.ज. 

२८ 292 साजन  े  राजन कुमार इ  लाल आ.ज. 

२९ 247 सुिनता  तामाङ धनलाल केशर िसह मिहला 

३० 507 ि ल शमा पूणराज धनपित खुला 

 
पुन : रोल नं. ८५ र ९३ का उ ेदवारह ले व ुगत उ रपु कामा "की" उ ेख नगरेकाले िनजह को उ रपु का र  

ग रएको छ । 
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सामूिहक परी ण र अ वाता ने थान, िमित र समय:  

सामूिहक परी ण र अ वाता काय म 

व. .नं. िमित 
सामूिहक परी ण 

ने समय 
अ वाता ने समय थान 

१-५ २०७९।०९।०३ गते िबहान ११:०० बजे म ा  १२:०० बजे 

लोक सेवा आयोगको कायालय, 
अनामनगर, काठमा ौ  

( देश लोक सेवा आयोग, 
बागमती देशको स क 

कायालय) 
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_______________ 
टेके  अिधकारी 
(अिधकृत सातौ)ँ 

 _____________________ 
ीराम पुडासैनी 

(अिधकृत आठौ)ँ 

 


