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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. २०/२०७५-७६ लिलतिः २०७५/०५/१४ 

लोक सेवा आयोग, सरेु्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगरको देहायको ववज्ञापनमा सरेु्खत, दाङ्ग र जमु्ला परीक्षा केन्द्रमा सञ्चाललत ललखर्खत 
परीक्षामा सखम्मललत उम्मेदवारहरु मध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उम्मेदवारहरु ललखर्खत 
परीक्षाबाट आयोगको सरेु्खत कायाालय¸ वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन हनुे अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको व्यहोरा सम्वखन्द्ित सबैको 
जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

छनौट भएका उम्मेदवारले 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  स्वास््य, जनरल नलसाङ पदः  स्टाफ नसा तह/शे्रर्ीः  पाँचौ 
लल.प. सञ्चालन लमलतः 207५।०२।१० गते नलतजा प्रकाशन गने 

कायाालयः 
लोक सेवा आयोग, िनकुटा 
कायाालय, िनकुटा । 

  
ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १४३29 १४३३० १४३३१ १४३३२ - - १४३३३ 

वकलसमः  र्खलुा मवहला आ.ज. मिेसी दललत अपाङ्ग वप.क्ष.े 
माग पद संखयाः ६ १ १ १ - - १ 

लल.प.मा सखम्मललत संखया                         ५५० 
अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको 
संखया 11 15 7 4 - - 7 

 

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

1.  330035 अञ्जली के.सी.  रेशमबहादरु केशबराज  र्खलुा, मवहला 
2.  330061 अखस्मता गरुुङ्ग आखशष लभमबहादरु आ.ज. 
3.  330132 गललना शे्रष्ठ गोपाल गोववन्द्दलाल आ.ज. 
4.  330181 तारा हमाल नववन्द्रबहादरु  ददगाबहादरु वप.क्षे. 
5.  330550 ददपा र्खड्का चन्द्रबहादरु पहललसंह र्खलुा, मवहला 
6.  330191 ददपा पन्द्त खशवकुमार  यज्ञप्रसाद  र्खलुा, मवहला 
7.  330551 ददवपका लिताल नरेन्द्र महेश्वर र्खलुा, मवहला 
8.  330568 पनुम गपु्ता रामअचल  जमनुाप्रसाद  मिेशी 
9.  330575 पसु्पा कुमारी राजेन्द्र दालनकान्द्त मिेशी 
10.  330251 प्रलतमा गौली  पदमप्रसाद काशी र्खलुा, मवहला 
11.  330583 प्रलतमा राना  ररर्खबहादरु पूर्ाबहादरु र्खलुा, मवहला, आ.ज. 
12.  330262 बषाा आचाया चलपु्रसाद  अनन्द्त  वप.क्षे. 
13.  330293 मलनषा रावत मनबहादरु लभमे र्खलुा, मवहला, वप.क्षे. 
14.  330013 मन्द्जू बराल केदारनाथ गंगानाथ वप.क्षे. 
15.  330364 लक्ष्मी चौिरी बलभागवन जगुराम र्खलुा, मवहला, आ.ज. 
16.  330384 खशला यादव अवदराज रामवलल मिेशी 
17.  330385 खशवा शाही  दल अंगवीर मवहला, वप.क्षे. 
18.  330402 संलगता भण्डारी दत्तबहादरु  चन्द्द  र्खलुा, मवहला, वप.क्षे. 
19.  330409 संखजताकुमारी यादव राजाराम रामअखशष र्खलुा, मवहला, मिेशी 
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ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

20.  330425 सम्झना आचाया खशवप्रसाद  लक्षु र्खलुा, मवहला 
21.  330427 सम्झना शाही भरतबहादरु  कृष्र्बहादरु  वप.क्षे. 
22.  330698 लसवानी वली शे्रष्ठ मनबहादरु  काले  मवहला, आ.ज. 
23.  330456 सचुीता घती मगर छववकुमार गजेन्द्र मवहला 
24.  330459 सजुाता राई प्रददपकुमार  कृष्र्बहादरु  आ.ज. 
25.  330689 ससु्मा बढुाथोकी ववजलुीप्रसाद लभमबहादरु मवहला 
26.  330691 वहमा घती  रामबहादरु पनुराम आ.ज. 

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

 


