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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ६५ /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   अपरेटर शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।७।९ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ ११४२५ ११४२६ ११४२७ ११४२८ ११४२९ - - 

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

माग पद संख्ाः  ४ १ १ १ १ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा ३८ 

प्रयोगात्मक र अन्तवाातााको 

लालग छनौट भएको संख्ा 
१० ० ५ ६ ३ - - 

 

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

1.  १५००३२ अमृ बहादुर गुमाछाने मगर नरबहादुर मनमान आ.ज. 

2.  २१००१४ अशोककुमार चडधरी सत्यनारायर् मवलट खुला, मधेसी 

3.  १५००२८ मटकाराम मवश्वकमाा अमरबहादुर रमव खुला 

4.  १५००३६ नवराज मवश्वकमाा भक्तबहादुर अम्बरबहादुर खुला, दमल  

5.  २१०००८ मबजयकुमार चडधरी सौंमजवकुमार कन्तलाल आ.ज. 

6.  १५०००७ भाष्कर भट्टराई मवश्वनाथप्रसाद हररप्रसाद खुला 

7.  २६०००४ मुख्तार ममया धोवी फरमान झमन खुला, मधेसी, दमल  

8.  २१०००४ मोहन मघममरे चन्द्रप्रसाद छमवलाल खुला 

9.  २६०००९ रक्षकुमार पररयार मिलबहादुर यामबहादुर दमल  

10.  १५००३३ राकेश पमजयार श्यामलाल राजनारायर् आ.ज. 

11.  १५००१५ राधाकृष्ण धाँजु रामकुमार गरे्शलाल खुला, आ.ज. 

12.  १५००१४ राधेकुमार राय मबनयकुमार रामनारायर् खुला, मधेसी 

13.  २१०००३ वीरबहादुर बम्जन अष्टलाल कृष्णलाल खुला 

14.  १५००३४ सौंजय गोशली सुयाकुमार मज बहादुर आ.ज. 

15.  २६०००८ मसकेन्द्रप्रसाद कुशवाहा हरेन्द्र सुकेशर मधेसी 

16.  २१०००९ सुभाष यादव जोगेन्द्र मोम  मधेसी 

17.  १५०००५ सुशीलकुमार यादव राममवलास सुकदेव खुला, मधेसी 
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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 
 


