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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ३१९ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।९।१३ 

लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  

उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार 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 उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा 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 मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा,समूिः मशक्षा, मशक्षा प्रशासन पदः  अमधकृ  तिः छैठडौं 

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

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १०११४ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ३२ - - - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा       ३८३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
४० - - - - - - 

 

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

1.  50314 अभय मलमु्ब देउमान उमजरमसौंह िुला 

2.  50378 अखम्वका सुवेदी युवराज मवषु्णप्रसाद िुला 

3.  50723 उज्जल सुवेदी  ेजप्रसाद माधवप्रसाद िुला 

4.  50290 उत्तमराज भार ी राधेश्याम मभमबहादुर िुला 

5.  50368 कमल गड म केदारनाथ कामशनाथ िुला 

6.  50986 गौंगबहादुर कटुवाल होमबहादुर छत्रबहादुर िुला 

7.  50349 गी ादेवी सुबेदी  मोहनकुमार पुर्ाप्रसाद िुला 

8.  50016 गुर्राज ढकाल बासुदेव मदनप्रसाद िुला 

9.  50269 चन्द्रकुमारी राई  फते्तराम बलबहादुर िुला 

10.  50192 चलनचन्द्रप्रकाश कन्दङवा नन्दकुमार मानबहादुर िुला 

11.  50722 चुडामर्ी रेग्मी लालमर्ी हररप्रसाद िुला 

12.  50574 डखण्केशर िनाल चुडाममर् श्यामलाल िुला 

13.  50100 मडिीराम आचाया देवराज मटकाराम िुला 

14.  50354  ारा राइा मनराज गडररमान िुला 

15.  50529  ेज आचाया दुगााप्रसाद नरबहादुर िुला 

16.  50289 मदपक िनाल कृष्णप्रसाद देमवप्रसाद िुला 

17.  50872 द्रोर्प्रसाद दाहाल मुरारीप्रसाद काखन्तनाथ िुला 

18.  50906 मधरज बसे्न  नवराज भुपध्वज िुला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

19.  50912 धु्रवराज िड्का अमवकेशर धमाबहादुर िुला 

20.  50236 नवराज ढुौंगाना लालप्रसाद कामशनाथ िुला 

21.  50495 नमवन िुलाल हरीलाल नरबहादुर िुला 

22.  50297 पुष्कर गड म रामप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद िुला 

23.  50530 बाबुराम काकी मुनबहादुर अम्बरबहादुर िुला 

24.  50291 बेगबहादुर काफे्ल मानबहादुर रत्नबहादुर िुला 

25.  50742 मभमप्रसाद न्यडपाने वलराम बालकृष्ण िुला 

26.  50903 ममनषा थापा सुयाबहादुर टेकबहादुर िुला 

27.  50114 रमेश काफे्ल कमलप्रसाद रेव ीप्रसाद िुला 

28.  50415 रमेशचन्द्र म खिना मोहनप्रसाद टौंकहरर िुला 

29.  50082 रमेशप्रसाद दाहाल मडिीराम रुपनारायर् िुला 

30.  50278 ललनकुमार मेह ा फुलचन्द्र छुटहरु िुला 

31.  50288 मललानाथ िम वडा कृष्णप्रसाद देउदत्त िुला 

32.  50508 श्रीप्रसाद ढकाल देबीप्रसाद  ुलसीराम िुला 

33.  50862 सौंमज ा िनाल गोमवन्दप्रसाद मोहनप्रसाद िुला 

34.  50934 सन्तोष काकी चन्द्रबहादुर रनबहादुर िुला 

35.  50355 सी ा भट्टराई  भीमप्रसाद लोकनाथ िुला 

36.  50025 सुमन ा कटुवाल िड्गबहादुर वीरबहादुर िुला 

37.  50238 सुरक्षा चापागाई मभमबहादुर मकरबहादुर िुला 

38.  50362 स्वखिका दहाल शामलग्राम पदमलाल िुला 

39.  50218 हररप्रसाद कटे्टल चुडाममर् िडानन्द िुला 

40.  50265 हररप्रसाद सो ी परमानन्द चन्द्रदेव िु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) (टेकप्रसाद पुलामी) (एकनारायर् शमाा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 


