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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. २५० /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७५।६।२४ 

लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल के्षत्रीय मनरे्दशनालय, नयााँ बानेश्वरको रे्दहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  

उिेर्दवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार रे्दहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेर्दवार उत्तीर्ा भई अन्तवाा ााको लामग छनडट भएको 

व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेर्दवारले रे्दहायको स्थान, ममम  र समयमा 

हुने अन्तवाा ाा मर्दन आउाँर्दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , र्दरिास्त फारामको प्रथम 

पाना २ प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  हुनुपनेछ । अन्तवाा ााका मर्दन 

सावाजमनक मवर्दा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदः  िररर्दार वा सो सरह तह/शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः २०७५।३।२५ र २७ ग े  नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ ११३११ 

लकलसमः  आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ६ 

लल.प.मा सखिललत संख्ा १८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ा १३ 
 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 

1.  130002 इमान भण्ारी मोमचराम चे मान 

2.  130004 कृष्णप्रसार्द सुवेर्दी छमवलाल शोभािर 

3.  130006 गरे्शमसौंह मवष्ट जयमसौंह नरमसौंह 

4.  130007 चक्रबहारु्दर िड्का चन्द्रमवर जौंगे 
5.  130008 मटकाराम आचाया चुराममर् नाउरे्दव 
6.  130009 र्दामोर्दर पोिरेल पर्दमप्रसार्द गुर्मनधी 
7.  130010 मर्दपक के.सी. मभमबहारु्दर वलु 

8.  130013 मनमाल रावल पहलमसौं वलबहारु्दर 

9.  130016 बेर्दबहारु्दर मघममरे पे्रमलाल चे नारायर् 

10.  130017 मनोज मव.सी. महरु भाइलो 

11.  130024 लालममर् िड्का र्दानबहारु्दर अमृ बहारु्दर 

12.  130030 शरर्द िनाल रत्नलाल शसीधर 

13.  130031 हरी पराजुली घनश्याम भुपाल 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, काठमाण्ड कायाालय, नयााँ बानेश्वर । 

ब. क्र. नं. लमलत अन्तवाातााको समय  ब. क्र. नं. लमलत अन्तवाातााको समय 

१-१३ २०७५।८।१७ ग े मर्दनको ३:०० बजे  - - - 

 

 

 

 

(बासुप्रसार्द न्यडपाने) (टेकप्रसार्द पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

नायब सुब्बा शािा अलिकृत उप सलचव 

 


