
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ४१० /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।७।२५ 

लोक सेवा आयोग, िध्यिाञ्चल क्षेत्रीय तिरे्दशिालय, किलपोखरीको रे्दहायका ववज्ञापििा मलइएको मलखख  परीक्षािा 
सम्मिमल  उमिेर्दवारहरु िध्ये वर्ाािुक्रिािुसार रे्दहायका रोल िमबर  था िाि थर भएका उमिेर्दवार उत् ीर्ा भई अन् वाा ााको 
लागग छिौट भएको व्यहोरा समवम्न्ि  सबैको जािकारीको लागग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । छिौट भएका उमिेर्दवारले 
रे्दहायको स्थाि, मित  र सियिा हुिे अन् वाा ाा दर्दि आउँर्दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रत , प्रिार्पत्रहरुको सक्कल सदह  
िक्कल २/२ प्रत , र्दरखास्  फारािको प्रथि पािा २ प्रत   था   ृीय पािा भरी प्रवेशपत्र मलई  ोककएको सिय भन्र्दा १ 
(एक) घण्टा अगाव ैउपम्स्थ  हुिुपिेछ । अन् वाा ााका दर्दि सावाजतिक ववर्दा पिा गएिा पति उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालि  
हुिेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  इञ्जि., सससिल, वव. एण्ड आ. पदः  सब-इञ्जिसनयर तह÷शे्रण ः  रा.प.अनं.प्रथम 

सल.प. सञ्चालन समसतः 207३।१।२७ गते नसतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ ११४४८ - - - - - - 

किसिमः  खुला महिला आ.ज. मधेिी दसलत अपाङ्ग वप.क्षे. 
माग पद िंख्ाः २ - - - - - - 

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा     ८६ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा ११ - - - - - - 

 

ब. क्र. न.ं रोल न.ं उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम छनौट िमूि 

1.  130005 असिषेक आचाया पदमप्रसाद तै्रलोक्यनाथ 

खलुा 

2.  130058 बसन्द्त शाह कैलाशकुमार ववजयकुमार 

3.  130059 बालेश्वर खड्का मोहनबहादरु हररबहादरु 

4.  130064 बदु्धसबर लामा दलबहादरु गमु्बसुिररङ 

5.  130067 िपुेन्द्रप्रसाद पाल हरीप्रसाद सोनेलाल 

6.  130088 राजकुमार राउत जगददश मेथरु 

7.  130090 राज ुिट्टराइा हररप्रसाद ञ्जचन्द्तामञ्जण 

8.  130100 रामचन्द्र समश्र जनादान डोलनाथ 

9.  130103 रुपेश गलेाल केदारप्रसाद िववलाल 

10.  130131 सदुदप खत्र  कृष्णबहादरु खडगबहादरु 

11.  130142 सूयाप्रसाद कडररया खडानन्द्द हररप्रसाद 

अन्तिााताा िुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, िध्यिाञ्चल क्षेत्रीय तिरे्दशिालय, सूयाववक्रि ज्ञवाली िागा, ियाँ बािेश्वर (अन् रााम्रिय समिेलि 
केन्रको पूवापदि) । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 
१-६ २०७३/९/३ ग े दर्दिको १:०० बज े  ७-११ २०७३/९/४ ग े दर्दिको ११:०० बज े

 

 
(सनलकण्ठ शमाा) (प्रकाश गरुुङ्ग) (रमेश मैनाली) 

शाखा असिकृत शाखा असिकृत उप सञ्जचव 
  


