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ललखर्खत नलतजा सम्बन्द्धी सूचना 
सूचना नं.: १०/०७५-७६,  लमलत :- २०७५/४/३१ 

 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, नयााँबानेश्वरको देहायका ववज्ञापनमा सञ्चालन भएको ललखर्खत परीक्षामा सखम्मललत 
उम्मेदवारहरुमध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरु उत्तीर्ा भै अन्द्तरवातााको लालग 
छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्द्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुले 
देहायको लमलत र समयमा लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय नयााँबानेश्वरमा हनुे अन्द्तरवाताा ददन आउाँदा पासपोटा साईजको 
फोटो २ प्रलत, शैखक्षक योग्यता र नागररकताको प्रमार्पत्रको सक्कलसवहत नक्कल २/२ प्रलत, दरर्खास्त फारामको पवहलो पाना 
२ प्रलत र र तेश्रो पाना १ प्रलत भरर प्रवेशपत्र ललई तोवकएको ददन १ घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुने व्यहोरा पलन यसै सूचनाद्वारा 
अवगत गराईएको छ ।  
 

सेवा/समूह: इखन्द्ज/लसलभल/वव.एण्ड.आ.   पद : सव-इखन्द्जलनयर  शे्रर्ी: रा.प.अनं.प्रथम 
ललखर्खत परीक्षा लमलत: २०७5/१/२3 गते         नलतजा प्रकाशन गने: लोक सेवा आयोग, सरेु्खत कायाालय 
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७४-७५ 11407 11408 11409 11410 
वकलसम  र्खलुा मवहला आ.ज. वप.क्षे. 
माग पद संख्या  3 1 1 1 
ललखर्खत परीक्षामा सखम्मललत उम्मेदवार संख्या      921 
अन्द्तरवातााको लालग छनौट भएको संख्या 5 3 10 6 

 

वर्ाानकु्रम 
नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

छनौट भएको  
समूह 

१.  130148 वकरर् काकी गरे्शबहादरु यमबहादरु र्खलुा 
२.  130188 र्खगेन्द्र राजवंशी वोलोराम पहुात ु आ.ज. 
३.  130214 गोलबन्द्द राज धामी ववर देववराम र्खलुा,वप.क्षे. 
४.  130221 गौरब शे्रष्ठ रामकृष्र् श्रीकृष्र् आ.ज. 
५.  130323 ददनेश बहादरु जप्रले कुरु प्रताप वप.क्षे. 
६.  130360 दीवपका मानन्द्धर ददलकुमार हररनारायर् मवहला,आ.ज. 
७.  130408 नवल वकशोर चौधरी तारखर्प्रसाद सकुदेव र्खलुा,आ.ज. 
८.  130493 प्रकाश गरुुङ चेतबहादरु कववप्रसाद आ.ज. 
९.  130561 बादल बढुा लभमबहादरु धनराम आ.ज. 
१०.  130591 लबश्वास बस्नेत नरेन्द्र मानबहादरु र्खलुा 
११.  130606 भक्त लक्ष्मी महजान भक्तमान पूर्ामान मवहला,आ.ज. 
१२.  130754 राखजव देशार नारायर् पंचलाल आ.ज. 
१३.  130816 ररवाज शे्रष्ठ खजवनकुमार गरे्शप्रसाद आ.ज. 
१४.  130851 लक्ष्मर् जैशी प्रददप काल्चे वप.क्षे. 
१५.  130921 खशला भण्डारी झववन्द्र मलनराम मवहला 
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वर्ाानकु्रम 
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको  
समूह 

१६.  130985 सत्य राज ओली लालबहादरु रनी वप.क्षे. 
१७.  131034 सजान रावत बमबहादरु नेउरे वप.क्षे. 
१८.  131165 हरर महतरा काशी कन्न वप.क्षे. 
१९.  131182 हेमन्द्त राज अवस्थी हररदत्त नररभान र्खलुा 
२०.  130003 ज्ञान बहादरु थारु देववखजत थाकुर आ.ज. 

 
- रोल नं 130081,130097,1306160,130627,131265,131293 र 131355 का उम्मेदवारले 

उत्तरपखुस्तकामा समूह की उल्लेर्ख नगरेको हुाँदा लनजहरुको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको छ । 
 

छनौट भएका उम्मेदवारहरुको अन्द्तरवाताा हनुे लमलत र समय 
 

 
व.क्र.नं. अन्द्तरवाताा कायाक्रम 

 

१ देखर्ख १२ २०७५/६/१ गते ववहान ११.00 बजे  

१३ देखर्ख २० २०७५/६/१ गते ददनको १.00 बजे  
 

रष्टव्य: 
(क) अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको ददन सावाजलनक ववदा पना गएमा पलन अन्द्तरवाताा कायाक्रम यथावत सञ्चालन हनेुछ । 
 

(भरत र्खनाल) 
शार्खा अलधकृत 

(भरत र्खरेल) 
कम््यटुर अपरेटर  

(पूर्ामान शे्रष्ठ)        
उपसखचव 

(लनश ुमहतो) 
केन्द्रीय प्रलतलनलध  
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