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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ३४८ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।९।२१ 

लोक सेवा आयोग, मिपायल कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  िेहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  उिेिवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार िेहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेिवार उत्तीर्ा भई  सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको लामग छनडट भएको व्यहोरा 

सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  सामूलिक परीक्षण र अन्तवाातााको लालग छनौट भएका उमे्मदवारिरूले 

पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनतम योग्यता एकीन हुने समू्पणा प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातिरू र दरिास्त 

फारामको प्रथम र तृतीय पाना २/२ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले ७(सात) लदन लभत्र यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन 

केन्द्रमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालणत गरी रुजू गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य 

आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रिरू नपुर् याएमा जुनसुकै बित दरिास्त रद्द हुनेछ । छनडट भएका उिेिवारले िेहायको स्थान, ममम  र समयमा 

हुने अन्तवाा ाा मिन आउँिा मामथ उखिखि  सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शािामा 

अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ ।  सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको मिन सावाजमनक मविा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 

 

सेवा,समूिः मशक्षा, मशक्षा प्रशासन पदः  अमिकृ  तिः छैठडौं 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।५।१८ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 

  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १५८०२ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः २८ - - - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा        ३२० 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३७ - - - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  770523 अम्बाित्त भट्ट िमाानन्द ियानन्द िुला 

2.  770384 कमबन्द्रबहािुर बोहरा पिमबहािुर सन्यासी िुला 

3.  770243 केशवराज भट्ट िेवीित्त िनशेर िुला 

4.  770142 िेमराज पन्त  गरे्शित्त प्रमे िुला 

5.  770524 गरे्शबहािुर पडडेल ममनबहािुर मिलबहािुर िुला 

6.  770308 गरे्शबहािुर साउँि करबहािुर राममसौंह िुला 

7.  770323 चक्रबहािुर कुन्जेडा मिलबहािुर महामवरमसौं िुला 

8.  770561 जग बहािुर रावल नरबहािुर िानबहािुर िुला 

9.  770539 जग बहािुर साउँि जोरामसौं उमजरमसौंह िुला 

10.  770532 जन्मराज शमाा यकेन्द्रराज भुममनन्द िुला 

11.  770439 जयराज जैशी  िेमवराम चन्द्रिेव िुला 

12.  770521 जयराज न्यडपाने लालप्रसाि महाप्रसाि िुला 

13.  770267 जुनेशबहािुर चलाउने  जयबहािुर मोहनलाल िुला 

14.  770423 टेकनारायर् पोिरेल रत्नप्रसाि जयलाल िुला 

15.  770508 टेकबहािुर साउि िनबहािुर िलबहािुर िुला 

16.  770502 म लकबहािुर िडका  से े लालबहािुर िुला 

17.  770483 ियाराम जैशी मललाराम हका िेव िुला 

18.  770515 मिनेश साउि नरेन्द्रमसह बहािुरमसह िुला 

19.  770434 िेबराज जोशी मवषु्णित्त रामित्त िुला 

20.  770424 नरबहािुर िामी करे जौंगे िुला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

21.  770636 मनरजप्रसाि रेग्मी चक्रप्रसाि िेमव िुला 

22.  770641 पराम पाणे् कर्ाप्रसाि गौंगाराम िुला 

23.  770618 पृथुराज जोशी  िमाराज कृष्णित्त िुला 

24.  770199 बलबहािुर रोकाया  मशवु थोले िुला 

25.  770301 मबरेन्द्रबहािुर िड्का िमामसौंह सामलभान िुला 

26.  770655 भक्तराज जैसी हररप्रसाि काशीराम िुला 

27.  770275 मनुकुमारी के्षत्री गोपालमसौंह बचनमसौंह िुला 

28.  770152 माहामलमसह घटाल मामिमसह सोवनमसह िुला 

29.  770131 रामचन्द्र जोशी प्रमानन्द चन्द्रिेव िुला 

30.  770615 लमल कुमार पाणे्य मिलबहािुर जनकबहािुर िुला 

31.  770195 लालबहािुर रोकाया मभमबहािुर मानबहािुर िुला 

32.  770660 मवनोि भट्ट िमािेव भुममनन्द िुला 

33.  770432 मववेक िेउवा िड्कबहािुर राममसौं िुला 

34.  770061 शेरबहािुर काकी भान जोगी िुला 

35.  770153 सूयाबहािुर काकी ध्वजबहािुर ठगुवा िुला 

36.  770268 हका बहािुर साफरी  ेजबहािुर चन्द्रभान िुला 

37.  770210 महराित्त भट्ट मगनीित्त गोपालित्त िुला 

 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर काठमाडडौं । 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम 

ब. क्र. नं. लमलत सामूलिक परीक्षण अन्तवााताा कायाक्रम 
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(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाि पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 


