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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ५३४ /०७४/७५ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७४।९।२१ 

लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कायाालय, हेटौंडाको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  
उमिेदवारहरु िध्ये वणाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत्तीणा भई अन् वाा ााको लागग 
छनौट भएको व्यहोरा समवम्न्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उमिेदवारले 
देहायको स्थान, मित  र सियिा हुने अन् वाा ाा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रत , प्रिाणपत्रहरुको सक्कल सदह  
नक्कल २/२ प्रत , दरिास्  फारािको प्रथि पाना २ प्रत   था   ृीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोककएको सिय भन्दा १ 
(एक) घण्टा अगाव ैउपम्स्थ  हुनुपनेछ । अन् वाा ााका ददन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन 
हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  प्रशासन, लेखा पदः  खररदार वा सो सरह तह÷शे्रण ः  रा.प.अनं. द्वित य 

लल.प. सञ्चालन लमलतः 207४।३।२७ गते  नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७३।७४ १२५५४ 

किसिमः  आ.प्र. 
माग पद िंख्ाः ३ 
सि.प.मा िम्ममसित िंख्ा ३७ 
अन्तिााताािो िागग छनौट भएिो िंख्ा १५ 

 

ब. क्र. न.ं रोि न.ं उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम 
1.  170001 अलमन्द्रकुमार यादव रामअयोध्या दरोगा 
2.  170002 अशोक चौधरी ब्रहमनारायण शंकर 

3.  170011 जनअलधकार रुम्बा पणुालसङ बाबरुाम 

4.  170017 लनलेशकुमार झा द्वदनेश अनपुलाल 

5.  170018 पंकजकुमार साह जयकरण चललतर 

6.  170030 मञ्जूमाया मूक्तान इमानलसं शेरबहादरु 

7.  170033 रामपररक्षण महतो रामदेव लखन 

8.  170041 रामबालकप्रसाद यादव रामदरेश जादोलाल 

9.  170044 रुपेश चौधरी जजतेन्द्र चन्द्रदेव 

10.  170045 लेखनाथ घलान प्रमेलाल टेकनाथ 

11.  170023 वावरुाम वाइवा वापरुलसं कोक्टंया 
12.  170026 ववशाल कुश्वार मानववर जजतबहादरु 

13.  170028 वजृमोहन प्रसाद केदारप्रसाद रामअशे्र 

14.  170048 शैलेन्द्रकुमार यादव सरेुन्द्रप्रसाद गया 
15.  1700५1 सरेुन्द्रराय यादव हरर दःुजखत 

अन्तिााताा हुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कायाालय, हेटौंडा । 
ब. क्र. न.ं समतत अन्तिााताािो िम्  ब. क्र. न.ं समतत अन्तिााताािो िम् 
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(लनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पलुाम ) (सूयानाथ कोइराला) 
शाखा अलधकृत शाखा अलधकृत उप सजचव 

 


