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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ६८ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।४।१५ 

लोक सेवा आयोग, लिपायल कायाालय, मिपायलबाट िेहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  उिेिवारहरु मधे्य 

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

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

मिन आउँिा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , िरखास्त फारामको प्रथम पाना २/२ 

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

मविा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः  आमथाक योजना  था  थ्याङ्क,  थ्याङ्क पिः   गर्क शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।७।५ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ १५८१६ १५८१७ - - १५८१८ - - 

लकलसमः   िुला मलहला आ .ज.  मधेसी िललत अपाङ्ग लप .के्ष.  

माग पि संख्ाः  २ १ - - १ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                          ११७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
५ ३ - - ३ - - 

 

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

1.  ७७०२८२ अनुज बैठा रामपमवत्र रामऔ ार िमल  

2.  ७७००९५ उपेन्द्र ठाकुर लोहार  राजेन्द्र भोला खुला 

3.  ७७०३६९ कुमारी  ुलसी चन्द  गरे्श िेवानी ममहला 

4.  ७७०३०९ पुष्पाकुमारी भट्ट मिल्लीराज धमाराज ममहला 

5.  ७७०२२२ मबनोिराज खनाल  श्रीप्रसाि  ाराप्रसाि खुला 

6.  ७७०२५४ राजेश बसे्न  िलबहािुर मिलबहािुर खुला 

7.  ७७०१४१ ररपु्प िास राममिनेश लखन िमल  

8.  ७७०३०० शारिाकुमारी िास रामप्रकाश पोछन ममहला 

9.  ७७०१९३ सौंमिपप्रसाि पन्त राजेन्द्रराज कमलापम  खुला 

10.  ७७००९१ सन्तोष शमाा रामकुमार म लकराम खुला 

11.  ७७०१४३ सुजानलाल चनारा छमवलाल मगठे िमल  
 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, मिपायल कायाालय, मिपायल । 

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

१-६ २०७९।५।१५ मिनको ११०० बजे  ७-११ २०७९।५।१५ मिनको २०० बजे 

 
 

 

 

 

   

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


