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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. २५/२०७५-७६ 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, हे.इा. पदः  हेल्थ अलसषे्टण्ट वा सो सरह तह/शे्रर्ीः  पाँचौ 
लल.प. सञ्चालन लमलतः 207५।०२।१२ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, 

िनकुटा । 

 

ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १४३३९ १४३४० १४३४१ १४३४२ १४३४३ - - 

वकलसमः  र्खलुा मवहला आ.ज. मिेसी दललत अपाङ्ग वप.क्ष.े 
माग पद संखयाः ५ १ १ १ १ - - 

लल.प.मा सखम्मललत संखया 164 
अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको संखया ८ ५ ७ ३ ३ - - 
 

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

1.  330252 अजयकुमार साह जयवकशोर कपरुचन मिेशी 
2.  330030 उषा चौिरी  शलनसरा  काल ु मवहला, आ.ज. 
3.  330046 कृष्र्ाकुमारी चौिरी  ददखववजय उत्तमराम मवहला, आ.ज. 
4.  330047 केशव शाही  खजरबहादरु मोहनववर र्खलुा 
5.  330262 कौशलकुमार यादव रववस समेुर मिेशी 
6.  330263 र्खकेन्द्र घलतामगर खर्खमलाल  तोपबहादरु र्खलुा, आ.ज. 
7.  330057 गरे्श वली कुलबहादरु गोवपलाल र्खलुा 
8.  330084 तारा लसंह थारु हररचन्द्द  भखक्तप्रसाद आ.ज. 
9.  330092 ददनेश अयााल गंगाप्रसाद नन्द्दलाल र्खलुा 
10.  330102 दगुाा थापा मगर महेशकुमार  भवीराम  आ.ज. 
11.  330107 नगेन्द्रबहादरु सापकोटा रामबहादरु खजतबहादरु र्खलुा 
12.  330133 प्रकाश के.सी. नन्द्दबहादरु  नरबहादरु  र्खलुा 
13.  330145 प्रमेा थानी  रामप्रसाद बसन्द्तलाल मवहला 
14.  330149 बसन्द्त ुचौिरी  ज्ञानबहादरु जंगबहादरु आ.ज. 
15.  330165 महेन्द्रकुमार भारती  लनलमर्ी छववलाल र्खलुा 
16.  330171 मकेुशकुमार यादब योगेन्द्र सबुालाल मिेशी 
17.  330173 मोतीलसंह वव.क. पदम नौले दललत 

18.  330188 राजकुमार सनुार मनलसव दलप्रसाद दललत 

19.  330300 रािा चौिरी माललकराम जागरुाम र्खलुा, मवहला, आ.ज. 
20.  330225 सररता लब.क. गोपालबहादरु मोतीबहादरु दललत 
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. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

21.  330247 सजृना सापकोटा चन्द्रप्रकाश  वटकाराम  मवहला 
 

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।५ गते ददनको ११:०० बजे  8-14 २०७५।६।५ गते ददनको 2:०० बजे 

15-21 २०७५।६।७ गते ददनको ११:०० बजे     

 

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

 


