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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

 

सूचना नं. ८०४ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।१०।१८ 

लोक सेवा आयोग, सगरिाथा अञ्चल कायाालय, खोटाङ्गको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखख  परीक्षािा सम्मिमल  
उमिेदवारहरु िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत् ीर्ा 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 , प्रिार्पत्रहरुको सक्कल सदह  नक्कल 
२/२ प्रत , दरखास्  फारािको प्रथि पाना २ प्रत   था   ृीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोककएको सिय भन्दा १ (एक) घण्टा 
अगावै उपम्स्थ  हुनुपनेछ । अन् वाा ााका ददन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  स्वास््य, आयवेुद, जनरल आयवेुद पदः  वैद्य तह÷शे्रण ः  चौथो 
लल.प. सञ्चालन लमलतः 207३।२।२१ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ ११००८ - ११००९ ११०१० - - - 

किसिमः  खुला महिला आ.ज. मधेिी दसलत अपाङ्ग वप.क्षे. 
माग पद िंख्ाः १ - १ १ - - - 

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा                           ११ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा ३ - ४ ४ - - - 

 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम छनौट िमूि 

1.  70002 जयराम शाह सरेुन्द्र शभुनारायण खलुा, मधेस  
2.  70007 प्रमेनारायण राजबंश   रामफल सत्नलाल आ.ज. 
3.  70008 मदन चौधरी नागने्द्र अनपु खलुा, मधेस  
4.  70010 रामरुप मण्डल रामदलुार लगन  आ.ज., मधेस  
5.  70011 ववरेन्द्र राई पशुाराम ववरबहादरु आ.ज. 
6.  70014 श्रवणकुमार शे्रष्ठ अलभमन्द्य ु काज बहादरु खलुा, आ.ज. 
7.  70018 लसताराम महतो सयुानारायण खखन मधेस  

 

अन्तिााताा िुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, सगरिाथा अञ्चल कायाालय, खोटाङ्ग। 

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत (गते) िम् (बजे)  समतत (गते) िम् (बजे)  समतत (गते) िम् (बजे) 

१-७ २०७३/११/१८ ददनको ११:००  - - -  - - - 
  
 

 
 

(राजकुमार अलधकारी) 
शाखा अलधकृत 

 

 
               (प्रकाश गरुुङ्ग) 

              शाखा अलधकृत                 

 

(रमेश मैनाली) 
उपसचचव 
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