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लोक सेवा आयोग 
 

 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. २३३ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः -२०७९।५।१७ 

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालय, जलेश्वरबाट देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई अन्तवाा ााको लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा 

मदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , दरखास्त फारामको प्रथम पाना २/२ 

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

मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः  न्याय, न्याय पदः   खररदार वा सो सरह शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।४।१७ र १८ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ ११३०९ 

लकलसमः   आ.प्र. 

माग पद संख्ाः  ८ 

लल.प.मा सखिललत संख्ा २५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ा १० 
 

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

१. १५००१४ अजुान शमाा राघवेन्द्र रामर न 

२. २१०००६ अशोक वुढा समरुप हररमल 

३. १५००३३ गोमवचन्द्र रावल से े धनप्रसाद 

३. २६०००८ मधरेन्द्र चडधरी रामलोचन पराउ 

५. १५०००७ महेश्वर रावल मसौंहबहादुर लालमवर 

६. २६०००३ रामेश्वर राय यादव भजन मजमदार 

७. २१०००२ शौंकरकुमार यादव खुमशलाल मोम लाल 

 ८.  २१०००१ शैलेन्द्रप्रसाद यादव जयनारायर् जुगु  

९. १५००२७ सुमनल थापामगर भैरवबहादुर धनबहादुर 

१०. १५००२५ सोनाम लामा मछररङ गुरु मुटुप मछररङ 
 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालय, जलेश्वर । 

ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम  ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम 

१-५ २०७९।६।४   मदनको ११०० बजे  ६-१० २०७९।६।४   मदनको १०० बजे 
 

   

   

(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (उमेशकुमार पोिरेल) 

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचव 
 


