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लललखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं.  ८९/०७५–७६, लिलत २०७५/०५/२८  

लोक सेवा आयोग, िध्यिाञ्चल के्षत्रीय लनरे्दशनालय¸नयााँबानेश्वर काठिाण्डौको र्दहेायका विज्ञापनमा काठिाण्डौं 

परीक्षा केन्द्रमा संचावित विवखत परीक्षामा सवममवित उममेर्दिारहरु मध्ये िर्ाानकु्रमानसुार र्दहेायका रोि नमबर तथा नाम थर 

भएका उममेर्दिारहरु उत्तीर्ा भई अन्द्तिाातााको िावि छनौट भएको व्यहोरा समिवन्द्ित सबैको जानकारीको िावि यो सचूना प्रकाशन 

िररएको छ । छनौट भएका उममेर्दिारहरुिे लोक सेवा आयोग¸ काठिाण्डौं कायाालय¸ नयााँबानेश्वर¸काठिाण्डौमा र्दहेायको 

वमवत र समयमा हुने अन्द्तिााताा वर्दन आउँर्दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रवत, 

र्दरखास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत¸ ततृीय  पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रिेशपत्र विई तोवकएको समय भन्द्र्दा १ (एक) घण्टा 

अगावै उपवस्थत हुनपुनेछ । अन्द्तिाातााका वर्दन सािाजवनक विर्दा पना िएमा पवन उक्त कायाक्रम यथाित् सञ्चािन हुनेछ । 
 

सेवा, सिूह, उपसिूहः  स्िास््य, मे.ल्या.टे.¸ज.मे.ल्या.टे. पर्दः  ल्याि अवसष्टणे्ट तह/शे्रणीः  सहायक चौथो 

लल.प. सञ्चालन लिलतः २०७५/०२/२८ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोि¸पोखरा कायाािय 
  

लवज्ञापन नं. ....०७४/७५ ११५४० - - - - - - 

लकलसिः  खुला महिला आ .ज.  मधेसी दहलत अपाङ्ग हप .के्ष.  

िाग पर्द सखंयाः १ - - - - - - 

लल.प.िा सलम्िललत सखंया 179 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको सखंया 
४ - - - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उम्िेर्दवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  130094 पे्रम ओली भक्तराम पससराम खुला 

2.  130111 हमतेस लामा श्यामबिादुर अर्समान खुला 

3.  130114 हमलन कुमार ने करन राज  कृष्ण दत्त खुला 

4.  130121 योग राज खड्का छहिलाल कुल बिादुर  खुला 
 

नोटः रोल नं. १३०१८३ का उमे्मदिारले उत्तरपुस्तिकमा हक उले्लख नगरेको हुँदा हनजको उत्तरपुस्तिका रद्द गररएको छ । 
 

अन्तवााताा हुने स्थान, लिलत र सियः 

स्थानः  िोक सिेा आयोि,  काठमाण्डौ कायाािय¸ नयाबँानशे्वर¸ काठमाण्डौ । 

अन्तरवाताा लिलत बणाानुक्रि नं.  अन्तरवाताा सिय 

२०७५/०८/१० ित े 1 b]lv 4 वर्दनको २:०० बज े

 
 

 
 

 

............................ .................................. .................................. ................................. 

(िेखनाथ बस्ताकोटी) (रेपनाथ आचाया) (चरुामवर् मरावसनी) (सररता कुमारी खवतिडा) 
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