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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. २३/२०७५-७६ लिलतिः २०७५/०५/१४ 

लोक सेवा आयोग, सरेु्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगरको देहायको ववज्ञापनमा सरेु्खत र हमु्ला 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 िदन आउददा पासपोटा साजजको ोोटो २ प्रलत, 

प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रलत, दरर्खास्त ोारामको प्रथम पाना २ प्रलत तथा ततृीय पाना भरी प्रवेशपत्र ललई 
तोवकएको समय भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ । अन्द्तवाातााका िदन सावाजलनक ववदा पना गएमा पलन उक्त 
कायाक्रम यथावत ्सञ्चालन हनुेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  स्वास््य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., पदः  ल्याव टेखननलसयन तह/शे्रर्ीः  पादचौ 
लल.प. सञ्चालन लमलतः 207५।०२।०१ गते नलतजा प्रकाशन गने 

कायाालयः 
लोक सेवा आयोग, िनकुटा 
कायाालय, िनकुटा । 
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वकलसमः  र्खलुा मवहला आ.ज. मिेसी दललत अपाङ्ग वप.क्ष.े 
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लल.प.मा सखम्मललत संखया               106 
अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको 
संखया 

4 - - ५ - - - 

 

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

1.  330030 कुमानन्द्द आचाया  लेर्खराज बालाराम र्खलुा 
2.  330067 लनिान यादव काररचन मौजे मिेशी 
3.  330081 प्रिदपकुमार यादव गलनपत सोनी र्खलुा, मिेशी 
4.  330107 मािव ओली एक्कबहादरु परश ु र्खलुा 
5.  330121 रववन्द्रकुमार प्रजापलत रामएकवाल रुदल मिेशी 
6.  330134 रैलबक बन्द्ठा रलमन्द्र लदुर मिेशी 
7.  330141 शाहरुर्ख हसैुन   मों तावहर जदररस  र्खलुा, मिेशी 

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।६।४ गते िदनको ११:०० बजे     

 

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

 


