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लललखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. ८३/०७५–७६, लिलत २०७५/०५/२६ 

लोक सेवा आयोग, िध्यिाञ्चल के्षत्रीय लनरे्दशनालय¸नयााँबानेश्वर काठिाण्डौको र्दहेायका विज्ञापनमा काठिाण्डौं 

परीक्षा केन्द्रमा संचावित विवखत परीक्षामा सवममवित उममेर्दिारहरु मध्ये िर्ाानकु्रमानसुार र्दहेायका रोि नमबर तथा नाम थर 

भएका उममेर्दिारहरु उत्तीर्ा भई अन्द्तिाातााको िावि छनौट भएको व्यहोरा समिवन्द्ित सबैको जानकारीको िावि यो सचूना प्रकाशन 

िररएको छ । छनौट भएका उममेर्दिारहरुिे लोक सेवा आयोग¸ काठिाण्डौं कायाालय¸ नयााँबानेश्वर¸काठिाण्डौमा र्दहेायको 

वमवत र समयमा हुने अन्द्तिााताा वर्दन आउँर्दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रवत, 

र्दरखास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत¸ ततृीय  पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रिेशपत्र विई तोवकएको समय भन्द्र्दा १ (एक) घण्टा 

अगावै उपवस्थत हुनपुनेछ । अन्द्तिाातााका वर्दन सािाजवनक विर्दा पना िएमा पवन उक्त कायाक्रम यथाित् सञ्चािन हुनेछ । 
 

सेवा, सिूह, उपसिूहः  
व्यिस्थावपकका संसर्द¸ वशक्षा 

तथा मुरर् 
पर्दः  प्रेस टेवक्नवसयन तह/शे्रणीः  रा.प.अन.ं वितीय 

लल.प. सञ्चालन लिलतः २०७५/०२/  २६ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोि¸पोखरा कायाािय 

  

लवज्ञापन नं. ....०७४/७५ ११५२८ ११५२९ - - - - - 

लकलसिः  खुला महिला आ .ज.  मधेसी दहलत अपाङ्ग हप .के्ष.  

िाग पर्द सखंयाः १ १ - - - - - 

लल.प.िा सलम्िललत सखंया 32 
अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको सखंया 
३ ३ - - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उम्िेर्दवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  130001 अचु्यत प्रसाद सुवेदी रामप्रसाद केशवप्रसाद खुला 

2.  130010 तारा वागे्ल हजवनाथ नरनाथ महिला 

3.  130013 नानी माया पाणे्डय हिल्लीराज चतुरुु्ज महिला 

4.  130016 हिमला िुढा मनििादुर हवरििादुर महिला 

5.  130026 हवनोद न्यौपाने र्ोलानाथ परशुराम खुला 

6.  130033 सुहमत खवास कान्छो हवरििादुर खुला 
 

नोटः रोि नं. १३००२९ का उममेर्दिारिे उत्तरपवुस्तकामा वक उल्िेख निरेको हुरँ्दा वनजको उत्तरपवुस्तका रद्द िररएको छ । 

अन्तवााताा हुने स्थान, लिलत र सियः 

स्थानः  िोक सेिा आयोि,  काठमाण्डौ कायाािय¸ नयाँबानेश्वर¸ काठमाण्डौ । 

अन्तरवाताा लिलत बणाानुक्रि नं.  अन्तरवाताा सिय 

२०७५।०८।५  िते १  र्दवेख ६  समम वर्दनको ११ :०० बजे 

  
 

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

(िेखनाथ बस्ताकोटी) (रेपनाथ आचाया) (चरुामवर् मरावसनी) (सररता कुमारी खवतिडा) 

नायब सबु्बा शाखा अलधकृत केन्रीय प्रलतलनधी उप-सलचव 
 
 


