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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ६३ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।४।१३ 

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 प्रयोगात्मक परीक्षा र 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 । 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः  इमि., मेकामनकल, मन.उ.स. पदः   मेकामनक्स शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।७।८ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ ११४२० ११४२१ ११४२२ ११४२३ - - - 

लकलसमः   खुला ममहला आ.ज. मधेसी दमल  अपाङ्ग मप.के्ष. 

माग पद संख्ाः  ३ १ १ १ - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                  ६१ 

प्रयोगात्मक र अन्तवाातााको 

लालग छनौट भएको संख्ा 
८ १ ७ १७ - - - 

 

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

1.  १५००७४ ओमप्रकाश पौंमि  सुकदेवलाल पलट मधेसी 

2.  २१०००७ कमलमकशोर मौंिल महेन्द्रलाल राममकसुन खुला, मधेसी 

3.  १५००२२ चन्द्रशेखर शमाा गरे्श श्रीकान्त मधेसी 

4.  २१००२१ मदपेन्द्रकुमार मण्ल महेन्द्रलाल राममकसन मधेसी 

5.  १५००२३ मदमलपकुमार मण्ल महयालाल रामऔ ार आ.ज. 

6.  १५००३७ पुरुषोत्तमकुमार अमधकारी रामप्रसाद लक्ष्मी खुला, मधेसी 

7.  २१००३७ प्रम मा चडधरी पुष्पलाल गोवर्द्ान ममहला, आ.ज. 

8.  २६०००९ मखन्दपकुमार चडरमसया रन्जी प्रसाद सुयाप्रसाद मधेसी 

9.  १५००२९ मुकेन्द्रकुमार मण्ल राममोहन जनक आ.ज., मधेसी 

10.  २१०००९ मुकेश चडधरी देवनारायर् रकु्स आ.ज. 

11.  १५००३२ मो० अमल हुसेन नदाफ जीवछ मबलु्ट मधेसी 

12.  १५००१९ राहुल मण्ल हररनारायर् सोनेलाल खुला, आ.ज., मधेसी 

13.  २६०००१ सौंजयप्रसाद साह रामलखन मससपाल मधेसी 

14.  २१०००८ सौंजीव यादव मशवनाथ देवीलाल खुला, मधेसी 

15.  २१०००३ सन्जी कुमार साह रामभरोस पुखि  खुला, मधेसी 

16.  २१००३० सन्तोषकुमार चडधरी हरीनारायर् सेमन आ.ज. 

17.  १५००७३ सुबोधकुमार मह ो महेन्द्र रामलक्षर् मधेसी 

18.  १५०००१ सुमम प्रसाद यादव श्रीचन रामेश्वर खुला, मधेसी 

19.  २१००१५ सुरजकुमार चडधरी परसुराम खडवाई आ.ज. 
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20.  २६००१८ सुरेशप्रसाद कलवार मशवशौंकर चुल्हाई खुला, मधेसी 

21.  २१०००४ हररकुमार मह ो रामसेवक सोनाई खुला, मधेसी 

22.  १५००११ ज्ञानेश्वरप्रसाद यादब सत्यनारायर् बटोही मधेसी 
 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालयले  ोके बमोमजम हुनेछ। 
 

 

 

 

   

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

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचव 
 


