
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ९६२ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमड ौं । 

ममम िः –२०७९।१०।२ 

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 छन ट भएको व्यहोरा सम्वखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छन ट 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 । उक्त मिन सावाजमनक मविा 

पना गएमा पमन कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः  इमि., सभे पिः   अममन शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७९।५।२२ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७८।७९ १५८२५ १५८२६ १५८२७ १५८२८ - - - 

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

माग पि संख्ाः  २ १ १ १ - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                              ९३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
४ ४ ३ ४ - - - 

 

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

1.  ७७०१५६ अकाश यािव महेन्दर शौंकर मधेशी 

2.  ७७०१५३ अमन ाकुमारी साह रामजीप्रसाि भागव  खुला, ममहला, मधेशी 

3.  ७७०१५२ आमित्य धामी अौंग मसौंह गोमवन्द खुला 

4.  ७७०१०५ जयकुमार साह रामलक्षर् रामेश्वर मधेशी 

5.  ७७००९७ मज ेन्द्र च रमसया सोनालालप्रसाि आशमन मधेशी 

6.  ७७००८३ मनमाला उपाध्याय मवश्वाममत्र कृष्णचन्द्र ममहला 

7.  ७७००७९ पौंकज जोशी गौंगाित्त अन्तराम खुला 

8.  ७७००५५ युवराज डग रा चुमनकराम रामलाल खुला, आ .ज.  

9.  ७७०१५० रमसला खत्री राजु  मोहन ममहला 

10.  ७७०१०० मवखन्तराम च धरी मस ाराम मडभनु आ .ज.  

11.  ७७०२१४ सुमन ा कँुवर करनमसौंह ज्ञानमसौंह ममहला 

12.  ७७०१०९ हेमन्त च धरी कामलराम अन्तराम आ .ज.  
 

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।१०।२६ ग े मिनको ११०० बजे  ७-१२ २०७९।१०।२६ ग े मिनको २०० बजे 

 

   

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


