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ललखर्खत नलतजा सम्बन्द्धी सूचना 
सूचना नं.: १९/०७५-७६,  लमलत :- २०७५/५/३ 

 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, नयााँबानशे्वरको 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 नयााँबानशे्वरमा 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: कृवि/र्खा.पो. तथा ग.ुलन.   पद : प्राववलधक सहायक  शे्रर्ी: रा.प.अनं.प्रथम 
ललखर्खत परीक्षा लमलत: २०७5/२/7 गते         नलतजा प्रकाशन गने: लोक सेवा आयोग, सरेु्खत कायाालय 
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७४-७५ 11441 11442 11443 
वकलसम  र्खलुा मधेशी वप.क्षे. 
माग पद संख्या  1 1 1 
ललखर्खत परीक्षामा सखम्मललत उम्मेदवार संख्या      30 
अन्द्तरवातााको लालग छनौट भएको संख्या 3 2 2 

 
 

वर्ाानकु्रम 
नं. 

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

समूह 
१.  130036 आखशि लनरौला ओमप्रसाद चन्द्रकान्द्त  र्खलुा 
२.  130015 प्रलतक्षा शे्रष्ठ ववश्वभक्त रामभक्त र्खलुा 
३.  130039 लबरेन्द्र कुमार दास रमेशलाल यदलुाल मधेशी 
४.  130018 भरत रोकाया कर्ाबहादरु बलबहादरु वप.क्षे. 
५.  130040 मनोज कुमार यादव लमखश्रलाल सनुर मधेशी 
६.  130020 ररता आचाया देववराम परश ु वप.क्षे. 
७.  130042 सशुील कोइराला काजी  बैजनाथ र्खलुा 

अन्द्तरवातााको लमलत र समय 
 
 
 
 
 
 

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

व.क्र.सं. अन्द्तरवाताा कायाक्रम 
१ देखर्ख ७ २०७५/६/११ गते ववहान ११.०० बजे 

(भरत र्खनाल) 
शार्खा अलधकृत 

(भरत र्खरेल) 
कम््यटुर अपरेटर  

(लनश ुमहतो) 
केन्द्रीय प्रलतलनलध  

(पूर्ामान शे्रष्ठ) 
उपसखचव 

http://www.psc.gov.np/

