
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ९४ /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  वन, ने. पा. एण् वा.ला. पिः   रेञ्जर शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७७।११।९ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १५८१५ १५८१६ - १५८१७ - - - 

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

माग पि संख्ाः  २ १ - १ - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                 ८२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
६ ४ - ५ - - - 

 

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

1.  ७७००५७ अखिलेश यािव महेन्द्रप्रसाि मोलहु मधेसी 

2.  ७७००२० अजय भण्ारी र नबहािुर मिघाबहािुर िुला 

3.  ७७००८३ करर् यािव िेवनारायर् प्री मलाल मधेसी 

4.  ७७००९४ घनश्याम बोहरा   ारामसौं भवानमसौं िुला 

5.  ७७००९७ ज्योम  ढकाल नन्दीमकशोर रामेश्वर ममहला 

6.  ७७००८८ मनोजकुमार मण्ल रामचन्द्र मस ाराम िुला, मधेसी 

7.  ७७००३८ रक्षा लाममछाने  अजुानप्रसाि धमाित्त ममहला 

8.  ७७००३६ रोशनमसौंह ठगुन्ना माधवमसौंह वीरमसौंह िुला 

9.  ७७००४३ लक्ष्मी कर्ा शुमनलकुमार समचिानन्द मधेसी 

10.  ७७००५५ मवजय ठाकुर गौंगाप्रसाि मवश्वनाथ मधेसी 

11.  ७७०१०० मवद्या थापा मानबहािुर  ुलमसौंह िुला, ममहला 

12.  ७७००७६ शुष्मा के.सी. मभमबहािुर ममनबहािुर ममहला 

13.  ७७००७३ सन्तोष पोखे्रल मग ाप्रसाि मुखक्तराम िु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 

१-७ २०७८/६/१० मिनको २००बजे  ८-१३ २०७८/६/११ मिनको ११००बजे 
 

 

 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 


