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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १३/२०७५-७६ लिलतिः २०७५/०५/०५ 

लोक सेवा आयोग, सरेु्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगरको देहायको ववज्ञापनमा सरेु्खत परीक्षा केन्द्रमा सञ्चाललत ललखर्खत परीक्षामा 
सखममललत उममेदवारहरु मध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका उममेदवारहरु ललखर्खत परीक्षाबाट 
आयोगको सरेु्खत कायाालय¸ वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन हनुे अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको व्यहोरा समवखन्द्ित सबैको जानकारीको 
लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उममेदवारले देहायको स्थान, लमलत र समयमा हनुे अन्द्तवााताा ददन 
आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रलत, दरर्खास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रलत 
तथा ततृीय पाना भरी प्रवेशपत्र ललई तोवकएको समय भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ । अन्द्तवाातााका ददन 
सावाजलनक ववदा पना गएमा पलन उक्त कायाक्रम यथावत ्सञ्चालन हनुेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  इखि., सभे पदः  सभेक्षक/नापी लनरीक्षक तह/शे्रर्ीः  रा.प.अनं.प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः 207५।०२।०३ गते नलतजा प्रकाशन गने 
कायाालयः 

लोक सेवा आयोग, िनकुटा 
कायाालय, िनकुटा । 

  
ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १४३१२ - १४३१३ १४३१४ १४३१५ - - 

वकलसमः  र्खलुा मवहला आ.ज. मिेसी दललत अपाङ्ग वप.क्ष.े 
माग पद संखयाः ३ - १ १ १ - - 

लल.प.मा सखममललत संखया                         १३ 
अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको 
संखया 7 - 0 २ 0 - - 

 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  330006 कमलेश कुमार साह श्याम  भरत  र्खलुा, मिेशी 
2.  330009 गोपाल के.सी.  टेकबहादरु प्रभ ु र्खलुा 
3.  330011 लिल्लीरमर् र्खड्का खचताराम  बेचरुाम  र्खलुा 
4.  330015 पवन गपु्ता लालताप्रसाद  रामऔतार  र्खलुा, मिेशी 
5.  330028 सरद बन्द्जािे राजेन्द्र  तखुल्सराम र्खलुा 
6.  330033 समुनकुमार बस्नेत  टोपबहादरु  कपबहादरु  र्खलुा 
7.  330036 हररश मल्ल कमललसंह मानबहादरु र्खलुा 

अन्तवााताा हुने स्थान, ममतत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, सरेु्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगर । 

ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको  ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको 
ममतत समय  ममतत समय 

१-७ २०७५।५।२५ गते ददनको ११:०० बजे  - - - 
 

(हका बहादरु शाही) (प्रकाश गरुुङ्ग) (मकुुन्द्द राज पन्द्थी) 
केन्द्रीय प्रलतलनलि शार्खा अलिकृत सहसखचव 

 


