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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ९३ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७८।४।१७ 

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  कृमि, िा.पो  था गु.मन पिः   प्रामवमिक सहायक शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७७।११।६ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १५८१२ - - १५८१३ १५८१४ - - 

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

माग पि संख्ाः  ४ - - १ १ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                        २१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
७ - - ३ ० - - 

 

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

1.  ७७००१२ कुमार भण्ारी  लोकबहािुर मटकाराम िुला 

2.  ७७०००३ मिनेश सुबेिी नन्दप्रसाि मवषु्णप्रसाि िुला 

3.  ७७००१४ प्रमवनकुमार अमिकारी रामअयोध्या चनीराय िुला, मिेसी 

4.  ७७०००४ मनोजकुमार यािव ममश्रीलाल सुनर िुला, मिेसी 

5.  ७७००२१ मुकेशकुमार मसौंह मेह ा सुकिेव रामनारायर् मिेसी 

6.  ७७००१० लमल  कठाय  मिलबहािुर करनमसह िुला 

7.  ७७००२३ सरोज पडड्याल कुमारप्रसाि भवानीप्रसाि िुला 

8.  ७७००२४ सागर सापकोटा टीकाप्रसाि मवषु्णप्रसाि िु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 २०७८/६/८ मिनको २००बजे  ५-८ २०७८/६/१० मिनको ११००बजे 
 

 

 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 


