
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (निखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

सूचना नं. ८४९ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२२ 

 

शहीद गंगालाल राष्ट्रि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसा र देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   एनेस्थेलसस्ट तह/शे्रणीः  रा.प.लितीय(क) सेवा/समुह/उपसमुह: प्रालिलधक, मेलिकि, एनेस्थेलसया 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्मष्ट्तः  २०७९।६।४ र ५ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ४५/२०७८-७९ 

ष्ट्कष्ट्समः  आन्तररक  

माग पद संख्ाः  १ 

ष्ट्ल.प.मा सम्मिष्ट्लत संख्ा २ 

छनौट भएको संख्ाः  २ 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  6 बटु कुमार शे्रष्ठ झनकमान सनु्दरमान आ .प्र.  

2=  5 सखन्दप भण्डारी मकुुन्द प्रसाद हरर प्रसाद आ .प्र.  
 

 
 

................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (निखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

सूचना नं. ८५० /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२२ 

 

शहीद गंगालाल राष्ट्रि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसा र देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   प्रशासन सहायक तह/शे्रणीः  रा.प.अनं.प्रथम(ि) सेवा/समुह/उपसमुहः  प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्मष्ट्तः  २०७९।६।३ र ४ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ४७/२०७८-७९ 

ष्ट्कष्ट्समः  आन्तररक 

माग पद संख्ाः  १ 

ष्ट्ल.प.मा सम्मिष्ट्लत संख्ाः  २ 

छनौट भएको संख्ाः  २ 

 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  २३४ गनुादेवी आचायय शोमप्रसाद कुिप्रसाद आ .प्र.  

2=  190 सदुसयन प्रसाई धमायनन्द खशवप्रसाद आ .प्र.  
 

 
 

................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (निखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

सूचना नं. ८५१ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२२ 

 

शहीद गंगालाल राष्ट्रि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसा र देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   रेलियोिोलजष्ट तह/शे्रणीः  रा.प.लितीय(क) सेवा/समुहः  प्रालिलधक, मेलिकि, रेलियोिोजी 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्मष्ट्तः  २०७९।६।५ र ६ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ४९/२०७८-७९(खुला) 

ष्ट्कष्ट्समः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  1 - - - - - - 

ष्ट्ल.प.मा सम्मिष्ट्लत संख्ा: ६ 

छनोट भएको संख्ा २ - - - - - - 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  १ ननममि प्रसाद न्यौपान े िक्ष्मीप्रसाद देउनारायण खिुा 

2=  2 मननषा अयामि खडान्नद रमाकान्त खिुा 
 

 
 

................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. ८५२ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।०९।२२ 

शहीद गंगालाल रानरि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग सम्बखि  मनकायमा 

सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   कामडायोलोमजस्ट तह/शे्रणीः  रा.प.मि ीय(क) सेवा/समुहः  प्रामिमधक,मेमडकल, कामडायोलोजी 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७९/०६/६ र ७ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

निज्ञापि िम्बरः  ५०/२०७८-७९(खुला तथा मनहला) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  1 1 - - - - - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा: १४ 

छिोट भएको संख्ा ३ १ - - - - - 

 

 

ि.क्र.सं. रोल िं. उिेदवारको िाम, थर िावुको िाम िाजेको िाम छिोट समूह 

1=  10 पारश कोइराला कमल प्रसाद श्यामप्रसाद खलुा 

2=  १ विराट कृष्ण तिमल्सेना रामकृष्ण िलराम खलुा 

3=  ११ शोतिि थापा मोहन बहादरु लोक बहादरु खलुा 

4=  4 सरुक्षा जोशी लालमणी ठगीदत्त मवहला 
 

 
................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम िेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (निखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

सूचना नं. ८५३ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२२ 

 

शहीद गंगालाल राष्ट्रि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसा र देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   एनेस्थेलसस्ट तह/शे्रणीः  रा.प.लितीय(क) सेवा/समुहः  प्रालिलधक, मेलिकि, एनेस्थेलसया 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्मष्ट्तः  २०७९।६।४ र ५ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ५१/२०७८-७९(खुला) 

ष्ट्कष्ट्समः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  1 - - - - - - 

ष्ट्ल.प.मा सम्मिष्ट्लत संख्ा: ५ 

छनोट भएको संख्ा ५ - - - - - - 

 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  6 बटु कुमार शे्रष्ठ झनकमान सनु्दरमान खिुा 

2=  ३ रनबन वैद्य रन्जन कुमार ईन्र बहादरु खिुा 

3=  4 सन्तोष शमाा पराजिुी दामोदर खडानन्द खिुा 

4=  5 सखन्दप भण्डारी मकुुन्द प्रसाद हरर प्रसाद खिुा 

5=  2 स्मतृी महााँजू बज्राचाया कृष्ण बहादरु प्रमे बहादरु खिुा 
 
 

................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. ८५४ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।०९।२२ 

शहीद गंगालाल रानरि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग सम्बखि  मनकायमा 

सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   रमजस्ट्र ार, कामडायाक सजान तह/शे्रणीः  रा.प.मि ीय(ख) सेवा/समुह/उपसमुहः  प्रामिमधक, मेमडकल, कामडायो भासु्कलर सजारी 

नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७९/०६/८ र ९ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

    

निज्ञापि िम्बरः  ५२/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  २ 1 १ १ - - - 
नल.प.मा सखिनलत संख्ा: ११ 

छिोट भएको संख्ा ४ २ २ २ - - - 
 

 

ि.क्र.सं. रोल िं. उिेदवारको िाम, थर िावुको िाम िाजेको िाम छिोट समूह 

1=  ७ अपूर्व ठाकुर अर्धेष चन्देश्वर खलुा, मधेशी 

2=  8 अलका स ंह रामचन्र बा देुब खलुा, महहला, मधेशी 

3=  ३ धमेन्र जोशी धमव भक्त्त तलु् ी भक्त्त खलुा, आ .ज.  

4=  4 माररषा अर्ावल स हिमणि र्हुिनाथ खलुा, महहला 

5=  ११  सतश रै्ध शासलग्राम हर्ष्ि ुबहादरु आ .ज.  
 

 

 
................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

....................................... 

(जयराम िेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. ८५५ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।०९।२२ 

 

शहीद गंगालाल रानरि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग सम्बखि  मनकायमा 

सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   रमजस्ट्र ार, रेमडयोलोजी तह/शे्रणीः  रा.प.मि ीय(ख) सेवा/समूह/उपसमुहः  प्रामिमधक, मेमडकल, रेमडयोलोजी 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७९/०६/६ र ७ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

    

निज्ञापि िम्बरः  ५३/२०७८-७९(मनहला) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  - 1 - - - - - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा: ३ 
छिोट भएको संख्ा - २ - - - - - 

 

 

ि.क्र.सं. रोल िं. उिेदवारको िाम, थर िावुको िाम िाजेको िाम छिोट समूह 

1=  १ मननषा अर्ााल खडानन्द रमाकान्त महिला 

2=  ३ सबनम आचार्ा नतलक प्रसाद चन्रप्रसाद महिला 
 

 

 
................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

....................................... 

(जयराम िेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. ८५६ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।०९।२२ 

 

शहीद गंगालाल रानरि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग सम्बखि  मनकायमा 

सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   रमजस्ट्र ार, मपमडयामटर क कामडायोलोजी तह/शे्रणीः  रा.प.मि ीय(ख) सेवा/समूह/उपसमुहः  प्रामिमधक, मेमडकल, कामडायोलोजी 

नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७९/०६/८ र ९ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

निज्ञापि िम्बरः  ५४/२०७८-७९(खुला) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा: ८ 
छिोट भएको संख्ा ३ - - - - - - 

 

 

ि.क्र.सं. रोल िं. उिेदवारको िाम, थर िावुको िाम िाजेको िाम छिोट समूह 

1=  २ कुलरत्न थापा विश्वपाल हकक बहादरु खलुा 

2=  १४ मननषा शमाक पषु्पराज धनन्जय खलुा 

3=  ४ सगनु खनाल संजय नाथ केदारनाथ खलुा 
 

 

 
................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

....................................... 

(जयराम िेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

७ 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. ८५७ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।०९।२२ 

शहीद गंगालाल रानरि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग सम्बखि  मनकायमा 

सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   रमजस्ट्र ार कामडायोलोजी तह/शे्रणीः  रा.प.मि ीय(ख) सेवा/समुह/उपसमुहः  प्रामिमधक, मेमडकल, कामडायोलोजी 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७९/०६/११ र १२ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

निज्ञापि िम्बरः  ५५/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - १ १ - - - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा: १५ 

छिोट भएको संख्ा ४ - ४ ३ - - - 

 

ि.क्र.सं. रोल िं. उिेदवारको िाम, थर िावुको िाम िाजेको िाम छिोट समूह 

1=  २० जगत अधिकारी मधनराम हररप्रसाद खलुा 

2=  25 दर्शन कुमार गरुुङ्ग हररकृष्ण विनबहादरु आ .ज.  

3=  13 प्रर्ान्त बज्राचार्श प्रददप कृष्ण गोपाल आ .ज.  

4=  3 मो. सज्जाद साफी र्सुफु जलु्हाई मिेर्ी 

5=  7 रवि रंजन प्रिान राम सेिक हरर मिेर्ी 

6=  5 रवि र्ाही धसवि रत्न लक्ष्मम नारार्ण खलुा, आ .ज.  

7=  १४ राजन पौडेल गोपाल कृष्ण ज्ञानीरं्कर खलुा 

8=  १ विराट कृष्ण धतमल्सेना रामकृष्ण बलराम खलुा 

9=  २१ संजीदा अंसारी मखु्तार अक्ष्जम मिेर्ी 

10=  11 सधबन्र भपुाल मल्ल र्ोगेन्र भपुाल महेन्र भपुाल आ .ज.  
 

................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

....................................... 

(जयराम िेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. ८५८ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।०९।२२ 

 

शहीद गंगालाल रानरि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग सम्बखि  मनकायमा 

सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   रमजस्ट्र ार एनेस्थेमसया तह/शे्रणीः  रा.प.मि ीय(ख) सेवा/समुह/उपसमुहः  प्रामिमधक, मेमडकल, एनेस्थेमसया 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७९/०६/११ र १२ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

निज्ञापि िम्बरः  ५६/२०७८-७९(खुला तथा मनहला) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ १ - - - - - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा: ११ 

छिोट भएको संख्ा ६ २ - - - - - 

 

 

ि.क्र.सं. रोल िं. उिेदवारको िाम, थर िावुको िाम िाजेको िाम छिोट समूह 

1=  7 अभय खड्का मकुुन्द बहादरु ममन बहादरु खलुा 

2=  ३ रमबन वैद्य रञ्जन कुमार ईन्र बहादरु खलुा 

3=  १६ सगनु राम बैद्य सरुज राम कृष्ण गोपाल खलुा 

4=  ५ सन्तोष शमाा पराजलुी दामोदर खडानन्द खलुा 

5=  9 सवुवज्ञा मसटौला ववशेश्वर प्रसाद देवीभक्त्त खलुा, मवहला 

6=  २ स्मतृी महााँज ुबज्राचाया कृष्ण बहादरु प्रमेबहादरु खलुा, मवहला 
 

 

 
................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

....................................... 

(जयराम िेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (निखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

सूचना नं. ८५९ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२२ 

 

शहीद गंगालाल राष्ट्रि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसा र देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिार उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   परफु्यजलनस्ट तह/शे्रणीः  रा.प.तृतीय(ि) सेवा/समुह/उपसमुह: प्रालिलधक, मेलिकि, कालिायोभासु्किर सजारी 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्मष्ट्तः  २०७९।६।११ र १२ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ५७/२०७८-७९(खुला तथा मष्ट्हला) 

ष्ट्कष्ट्समः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ १ - - - - - 

ष्ट्ल.प.मा सम्मिष्ट्लत संख्ा: २ 

छनोट भएको संख्ा २ १ - - - - - 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  २ राम भरोष यादव तपेश्वर मकसधुन खिुा 

2=  ३ िनिता शाक्य िक्ष्मण नर राज खिुा, महहिा 
 

 
 

................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (निखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

सूचना नं. ८६० /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२२ 

 

शहीद गंगालाल राष्ट्रि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसा र देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिार उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   लसस्टर तह/शे्रणीः  रा.प.तृतीय(ि) सेवा/समुह: प्रालिलधक, मेलिकि, नलसाङ्ग 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्मष्ट्तः  २०७९।६।१ र २ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ५८/२०७८-७९(खुला) 

ष्ट्कष्ट्समः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

ष्ट्ल.प.मा सम्मिष्ट्लत संख्ा: ११९ 

छनोट भएको संख्ा ३ - - - - - - 

 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  ५२ मञ्ज ुप्याकुरेि झनक खड्कबहादरु खिुा 

2=  १०९ रखममिा मानन्धर ज्वारिाि बाबकुाजी खिुा 

3=  १६९ सषृ्टि शे्रष्ठ ष्टवष्णपु्रसाद मोतीप्रसाद खिुा 
 

 
 

................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (निखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

सूचना नं. ८६१ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२२ 

 

शहीद गंगालाल राष्ट्रि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसा र देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिार उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   ल्याब टेक्नोिोलजस्ट तह/शे्रणीः  रा.प.तृतीय(ि) सेवा/समुह/उपसमुह: प्रालिलधक, मेलिकि, प्याथोिोजी 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्मष्ट्तः  २०७९।६।१३ र १४ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ५९/२०७८-७९(खुला) 

ष्ट्कष्ट्समः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

ष्ट्ल.प.मा सम्मिष्ट्लत संख्ा: ६५ 

छनोट भएको संख्ा ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  १०९ ओजस्वी शे्रष्ठ ओमबहादरु पदमकुमार खिुा 

2=  ६० ठदपेन्द्र बज्राचायय सोमराज बोधीराज खिुा 

3=  ३६ पववत्रा ववष्ट िक्ष्मण जनकबहादरु खिुा 
 

 
 

................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (निखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

सूचना नं. ८६२ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२२ 

 

शहीद गंगालाल राष्ट्रि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसा र देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिार उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 
 

पदः   रेलियोग्राफर तह/शे्रणीः  रा.प.अनं.प्रथम(ि) सेवा/समुह/उपसमुह: प्रालिलधक, मेलिकि, रेलियोिोजी 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्मष्ट्तः  २०७९।६।१३ र १४ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ६०/२०७८-७९(खुला तथा मष्ट्हला) 

ष्ट्कष्ट्समः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ १ - - - - - 

ष्ट्ल.प.मा सम्मिष्ट्लत संख्ा: ६७ 

छनोट भएको संख्ा ४ ४ - - - - - 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  87 ननरजकुमार चौधरी ठिनेश ककसन खिुा 

2=  ३२ भवन थापामगर कृष्णबहािरु कवरबहािरु खिुा 

3=  71 मेरीना ध्वज ू कृष्ण गोकवन्ि कृष्ण प्रसाि मकहिा 

4=  १६ ररन ुमहजजन शंकर चन्र मकहिा 

5=  ५५ सरु गोसाई िक्ष्मीप्रसाि बरी खिुा, मकहिा 

6=  ३३ सीमा ठिखक्षत जयनारायण कारी मकहिा 

7=  ८२ सजुन पौडेि योगेन्र प्रसाि नडल्िीप्रसाि खिुा 

 
................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (निखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

सूचना नं. ८६३ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२२ 

 

शहीद गंगालाल राष्ट्रि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसा र देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिार उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   स्टार्ा  नसा तह/शे्रणीः  रा.प.अनं.प्रथम(ि) सेवा/समुह/उपसमुह: प्रालिलधक, मेलिकि, नलसाङ्ग 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्मष्ट्तः  २०७९।६।१० नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ६१/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी) 

ष्ट्कष्ट्समः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १७ ४ ३ ३ १ १ १ 

ष्ट्ल.प.मा सम्मिष्ट्लत संख्ा: १९१८ 

छनोट भएको संख्ा २६ ३२ १८ ६ ३ १ ३ 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  2897 अननता गपु्ता अशोक कुमार गणेश मधेशी 

2=  २८८८ अनुषा हुमागाईं रुद्र प्रसाद कर्ाप्रसाद िुिा, मलहिा 

3=  २२५८ अखिता थापा धनबहादुर पे्रमबहादुर िुिा, मलहिा 

4=  3246 अखस्मता विश्वकमाा  इश्वरबहादरु  रणबहादरु  दनित  

5=  1569 आकृलत बैद्य गौरी नारायर्  कृष्णिाि  िुिा, मलहिा, आ .ज.  

6=  1571 ऋचा योगी सालिकराज कािुनाथ िुिा, मलहिा 

7=  2902 एन्सा महजान सुरेश न्हहुछे िाि मलहिा, आ .ज.  

8=  1082 एरीका भण्डारी रामजी  ढैब  िुिा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

9=  2680 कल्पना िम्साि िोिनाथ मुखिनाथ िुिा 

10=  १६०० कलिता शे्रष्ठ नानी बाबु लटकाराज  िुिा, मलहिा, आ .ज.  

11=  1723 कुष्मा पनु रुखबहादरु वहराबहादरु आ .ज.  

12=  1416 लगता तामाङ्ग रामबहादुर टेकबहादुर मलहिा, आ .ज.  

13=  73 गीता गरुुङ धमा राज गोरे आ .ज.  

14=  1816 चााँदनी साह राजकुमार महन्थ मधेशी 

15=  511 जनुी शे्रष्ठ गणेशमान गणेशिाि आ .ज.  

16=  608 लिना प्रजापलत लदि कृष्ण  तेज कुमार  िुिा, मलहिा 

17=  827 तारा तामाङ पेमा  लबरमान  िुिा, मलहिा 

18=  2057 तनृप्त नसंह ध्रिुबहादरु नमनबहादरु वप .के्ष.  

19=  2655 लदक्षा गुरागाई दण्डपानी युिराज िुिा, मलहिा 

20=  ३१०० लदलपका कठायत यज्ञबहादुर चामु िुिा, मलहिा 

21=  1502 लदलपका राई लतिकबहादुर  ििग लसंह िुिा, मलहिा, आ .ज.  

22=  1310 पुजा बस्याि छन्द प्रसाद  उमापलत  िुिा, मलहिा 

23=  1544 पुजा शे्रष्ठ पे्रम कृष्ण  चन्द्रबहादुर  िुिा, मलहिा 

24=  154 पुनम काकी पुरुषोत्तम  लबजय  िुिा, मलहिा 

25=  3249 पूजा पखडडत  राम चन्र  राम प्रसाद  मधेशी  

26=  1122 प्रलतभा थापा रालजि  िम्बरबहादुर  मलहिा 

27=  549 प्रलमिा शे्रष्ठ प्रमोद लचरीभाई िुिा, मलहिा, आ .ज.  

28=  1828 नबखजना शे्रष्ठ नबजेन्र  इन्र िाि आ .ज.  

29=  147 भािना लिष्ट निराज  ििि लसंह  िुिा, मलहिा 

30=  17 मलनषा थापा लचत्रबहादुर चोकबहादुर मलहिा 

31=  3177 मखन्दरा सनुिुार कुमार निमबहादरु दनित 

32=  1404 मुना िामा तामाङ ज्ञानबहादुर  चन्द्रमान  िुिा, मलहिा, आ .ज.  

33=  173 रन्जना अिाि ज्ञान काजी  बाब ुकाजी आ .ज.  

34=  2003 रलिना सुबेदी लदपक राज रङ्गनाथ िुिा, मलहिा 



पाना नं. ~ 3 ~ 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

35=  566 ररत ुनसंजािी रामबहादरु  एकबहादरु आ .ज.  

36=  1234 ररशा मानिर रत्नकाजी  दशबहादुर  िुिा, मलहिा, आ .ज.  

37=  332 रुथ नेपािी पानबहादरु  िक्ष्मण दनित 

38=  1618 रुबी शाह देि नारायण झमन मधेशी 

39=  2798 रेश्मी बािे राम कृष्ण कंस कुमार मलहिा, आ .ज.  

40=  2983 शान्ता पाडडे कृष्ण प्रसाद नमुानननध अपाङ्ग 

41=  1470 शाखन्त तामाङ िामा िबरुक  कररक  वप .के्ष.  

42=  1622 शुभा ज्ञिािी लिमि माधि प्रसाद िुिा, मलहिा 

43=  1540 शुलसिा महजान ज्ञानकाजी  सन्तभाई  िुिा, मलहिा, आ .ज.  

44=  1451 श्रीया पौिेि चतुभुाज  नन्दिाि  मलहिा 

45=  2520 सलनशा शे्रष्ठ  गोलिन्द  कृष्ण  मलहिा, आ .ज.  

46=  902 समीक्षा यादि हिुास  धपुिाि मधेशी 

47=  2056 सम्जना लमश्र ईश्वरदत्त हररदत्त िुिा, मलहिा 

48=  1554 सररना बासु शे्रष्ठ काजीिाि   मोहिाि िुिा, मलहिा, आ .ज.  

49=  390 सधुा न्यौपान े जयकृष्ण चाउरे वप .के्ष.  

50=  1226 सुबासना लसििाि पन्त टोमराज भिनाथ  िुिा, मलहिा 

51=  1724 समुन कुमारी गपु्ता ठदपक  राम िगन मधेशी 

52=  169 सुष्मा गुरुङ लबजय  बुखिबहादुर  मलहिा 

53=  832 सृष्टी लनरौिा पुरुषोत्तम  श्रीप्रसाद िुिा, मलहिा 
 
द्रष्टव्य: रोल नं. २३७८ र ०५ का उम्मेदवारहरुले बस्तुगत उत्तरपुस्स्तकामा Small Letter मा लेखेको र रोल नं. १८९३ का 
उम्मेदवारले बस्तुगत उत्तरपुस्स्तकामा 'कक' उल्लेख नगरेकोले ननजहरुको उक्त्त्त उत्तरपुस्स्तका रद्द गररएको छ । 
 
 

................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. ८६४ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।०९।२२ 

 

शहीद गंगालाल रानरि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग सम्बखि  मनकायमा 

सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   प्रशासन सहायक तह/शे्रणीः  रा.प.अनौं.प्रथम(ख) सेवा/समुह/उपसमुहः  प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७९/०६/३ र ४ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

निज्ञापि िम्बरः  ६२/२०७८-७९(खुला) 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा: १४० 

छिोट भएको संख्ा ३ - - - - - - 

 

 

ि.क्र.सं. रोल िं. उिेदवारको िाम, थर िावुको िाम िाजेको िाम छिोट समूह 

1=  ११३ गोमा पराजलुी पन्थी मननराम चरुामणि खलुा 

2=  ८७ पजुा भसुाल भणतिप्रसाद मननराम खलुा 

3=  १ लक्ष्मि अर्ााल नोखलाल छविलाल खलुा 
 

 

 

 
................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

....................................... 

(जयराम िेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (निखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

सूचना नं. ८६५ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२२ 

 

शहीद गंगालाल राष्ट्रि य हृदय केन्द्रको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसा र देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिार उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   ल्याब टेखिलसयन तह/शे्रणीः  रा.प.अनं.प्रथम(ि) सेवा/समुह/उपसमुह: प्रालिलधक, मेलिकि, प्याथोिीजी 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्मष्ट्तः  २०७९।६।१३ र १४ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः  ६३/२०७८-७९(खुला तथा मष्ट्हला) 

ष्ट्कष्ट्समः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  २ १ - - - - - 

ष्ट्ल.प.मा सम्मिष्ट्लत संख्ा: २०६ 

छनोट भएको संख्ा ५ ९ - - - - - 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  ३६२ ओजस्वी शे्रष्ठ ओमबहादरु पदमकुमार खिुा, महहिा 

2=  198 चन्द्रमा शमाा गोपािप्रसाद कुिपनत खिुा, महहिा 

3=  २६८ नहवना अनिकारी बठरप्रसाद वेदनननि खिुा, महहिा 

4=  १०२ ननता ग्वाछा कृष्ण जगतबहादरु खिुा, महहिा 

5=  166 पहवत्रा हवष्ट िक्ष्मण जनक महहिा 

6=  211 मोननया ताम्राकार मंगि कृष्ण रामकृष्ण महहिा 

7=  २४१ संस्कृती पखडडत नवराज रामकृष्ण खिुा, महहिा 

8=  363 सखुजना महजान रामकृष्ण मचमा महहिा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

9=  120 सजृना इटनी हटकाराम नििानाथ महहिा 
 
 

................................. 

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

....................................... 

(जयराम नेपाल) 

................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
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