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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ६१/०७5-७6 लमलत २०७5/5/२1 

 

लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ् चल कण्णाल्, जुम्लणको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लावग सञ् चावलत 

प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामा डोल्पण, हुम्लण र जुम्लण  परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका 

उिेदवारलाई देहायको वमवत र समयमा आयोगको जुम्लण कण्णाल्, जुम्लणमा सञ् चालन हुने अन्तरवातााका लावग छनौट गने वनर्ाय 

भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, 

आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमावर्त हुने शैवक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र लगायतका कागजातको सक् कल सवहत नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा 

साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवेशपत्र साथ तोवकएको वदन १ (एक) 

घण्टण अगणवै अन्तवाातााको लावग उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 
 

सेवा, समूह/उपसमूह – नेपणल इञ्ञ् जनियन्ङरग, सरे्भ पद – अनियिन 

शे्रर्ी/तह – रण.प.अनं. नियिती्  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५।२।२८ 

नवतजा प्रकाशन गने कायाालय – लोक सेवण आ्ोग, कणठिणड  ंकण्णाल्, कणठिणड  ं
 

 

ववज्ञापन नं.  ............../०७४-७५ १५२०२ १५२०३ १५२०४ 

वकवसमः िुला मवहला मधेसी 

माग पद संख्ाः ४ १ १ 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः १७४ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  ८ ४ ६ 
 

व.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवणरको नणिथर बणबुको नणि बणजेको नणि छन ट र्भएको सिूह 

1 370034 कवबता बुढ्थापा दलबहादुर हररकृष्ण मवहला 

2 370037 करे्न्द्र रोकाया भक्तबहादुर  धनबहादुर  िुला 

3 370046 कृष्ण चन्द्र यादव राजेन्द्रप्रसाद रामसागर मधेसी 

4 370047 कृष्ण प्रसाद पाणे्ड ववषु्णलाल लक्ष्मीप्रसाद िुला 

5 370057 कोवपला आचाया वललाप्रसाद  जयप्रसाद  मवहला 

6 370074 जन्मीजय यादव रामभजन वकसुन िुला, मधेसी 

7 370082 वजतन प्रसाद कुश्वाहा हरेन्द्र  सुकेशर  मधेसी 

८ 370151 प्रकाश देबकोटा वनमबहादुर नेत्रलाल िुला 

9 370177 भक्त बहादुर कठायत कृष्ण रामबहादुर िुला 

10 370197 वमकेश राय यादव जयमंगल सरदु मधेसी 

11 370247 ववकास कुमार यादव इन्द्रदेव अमृत िुला, मधेसी 

12 370259 ववषु्ण घती वदलबहादुर गजबहादुर िुला, मवहला 

13 370262 शमु्भ गुप्ता ज्ञानराज  छोटेलाल  िुला, मधेसी 

नयााँ बानेश् वर  काठमाडौं 
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व.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवणरको नणिथर बणबुको नणि बणजेको नणि छन ट र्भएको सिूह 

14 370280 सुकमाया मल्ल जंगबहादुर  मकदुल  मवहला 
 

 

वलखित परीक्षाबाट छनौट भएका मावथ उले्लखित उिेदवारको अन्तरवाताा कायाक्रम वनम्नानुसार सञ् चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 
 

नियिनियत वर्णानुक्रि नम्वर अन्तरवणतणा हुने सि् नियिनियत वर्णानुक्रि नम्वर अन्तरवणतणा हुने सि् 

२०७५।६।११ १-७ ववहान ११.०० बजे २०७५।६।११ ८-१४ वदनको १.०० बजे 
 

पुनश् चः अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछ ।  
 

श्रीमा श्रीमान ् 
 संलग्न योग्यताक्रमानसुारको बारकोड ताललका  स्वीकृत नामावली र उत्तरपखुस्तकाको वववरण खण्डको आधारमा उपरोक्तानसुारको 
वणाानकु्रमानसुारको योग्यताक्रम कायम भएकोले प्रस्ततु ववज्ञापन नम्बरको ललखखत परीक्षाको उपरोक्तानसुारको नलतजा प्रकाशन गने लनणायाथ ा पेश 
गरेको छु । बारकोड ताललका  स्वीकृत नामावली र उत्तरपखुस्तकाको वववरण खण्डको आधारमा उपरोक्तानसुारको वणाानकु्रमानसुारको योग्यताक्रम कायम भएकोले 
प्रस्ततु ववज्ञापननम्बरको ललखखत परीक्षाको उपरोक्तानसुारको नलतजा प्रकाशन गने लनणायाथ ा पेश गरेको छु ।  
 .................. .................... ...................... 
 (एमकुमार थ ापा) (जयराम नपेाल) (यवुराज पोखरेल) 

 नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव  


