
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ८६ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७८।४।१४ 

लोक सेवा आयोग, लिपायल कायाालय, मिपायलबाट िेहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  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 , िरिास्त 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  इमिमनयररङ्ग, मसमभल, जनरल पिः   सब-इमिमनयर शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७७।१०।२४ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १५८०१ १५८०२ - - - - - 

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

माग पि संख्ाः  २ १ - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                ५७३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
५ ३ - - - - - 

 

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

1.  770114 गी ा रेग्मी  अग्नीराज धडल्यराज ममहला 

2.  770169 पूजा मवष्ट िुगाामसौंह झुसे ममहला 

3.  770650 मबरेन्द्र शाहु भक्तबहािुर मानबहािुर िुला 

4.  770298 मानबहािुर धामी लालबहािुर कल्वा िुला 

5.  770660 राजन ढकाल गोमवन्दप्रसाि ममनरत्न िुला 

6.  770081 मवक्रम शमाा  ढुण्ीराज रामप्रसाि िुला 

7.  770153 श्रद्धा बस्याल लक्ष्मीनारायर् कमलाकान्त ममहला 

8.  770507 सुमिपकुमार आर.मस. िलबहािुर बहािुर िुला 
 

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 

१-४ २०७८/६/४ मिनको ११००बजे  ५-८ २०७८/६/४ मिनको २००बजे 
 

 

 

 

(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (लनरन्जन शे्रष्ठ) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 


