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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ९९४ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं । 

ममम िः –२०७९।१०।६ 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  ंकायाालय, काठमाड ौंबाट देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई प्रयोगात्मक परीक्षा  था अन्तवाा ााको लामग छन ट 

भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छन ट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  

र समयमा हुने प्रयोगात्मक  था अन्तवाा ाा मदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ 

प्रम , दरखास्त फारामको प्रथम पाना २/२ प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  

हुनुपनेछ । उक्त मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः  मशक्षा, मुद्रर् व्यवस्थापन पदः   मुद्रर् सहायक शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७९।६।५ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७८।७९ १२०८६ १२०८७ - १२०८८ - - - 

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

माग पद संख्ाः  २ १ - १ - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                   ३९ 

प्रयोगात्मक परीक्षा तथा 

अन्तवाातााको लालग छन ट 

भएको संख्ा 

७ २ - ० - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छन ट समूह 

1.  ३१००३६ कमवन्द्र वस्याल गरे्शप्रसाद घनश्याम खुला 

2.  ३१००४० कुशल बराम बनबहादुर लालबहादुर खुला 

3.  ३१०००८ मटकानाथ सुवेदी मदनानाथ मशवशौंकर खुला 

4.  ३१००५७ देवेन्द्रकुमार साह सत्यनारायर् सम  खुला 

5.  ३१००१७ बन्दना न्य पाने परशुराम नेत्रप्रसाद खुला, ममहला 

6.  ३१००२९ सममक्षा च धरी जौंमजरु जोखन खुला, ममहला 

7.  ३१०००१ सुमनल पोखे्रल हुकुमानन्द चन्द्रप्रसाद खुला 
 

प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, काठमाड ौं कायाालय, अनामनगरले  ोके वमोमजम हुनेछ । 

 
 

 

 

 

   

(सुलशला ग तम) (लनलकण्ठ शमाा) (उमेशकुमार पोिरेल) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


