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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १००७ /०७८-७९ कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।२।१६ 

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

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई अन्तवाा ााको लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने 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 । अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक 

मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः  इमि, सभे पदः   सभेक्षक शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।५।२९ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ १२०२१ १२०२२ १२०२३ १२०२४ - १२०२५ - 

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

माग पद संख्ाः  ७ २ २ १ - १ - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                             २२० 

अन्तवाातााको लालग छन ट 

भएको संख्ा 
१३ ७ ६ ५ - १ - 

 

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

1.  ३१०२९४ अमृ कुमार बुढामगर मजवनकुमार दलबहादुर आ.ज. 

2.  ३१०२६० अस्मी नेपाल श्यामजी गोपालप्रसाद खुला, ममहला 

3.  ३१००८४ आयुश रेग्मी इश्वरबाबु हरीप्रसाद अपाङ्ग 

4.  ३१०२१७ आमशष गुभाजु अम्बरबहादुर उत्तरबहादुर आ.ज. 

5.  ३१०२९७ आमशष चामलस े मुकुन्दप्रसाद खेमराज खुला 

6.  ३१०२२३ कमव ा खत्री नवराज गरे्शबहादुर ममहला 

7.  ४१००१४ कृष्णकुमार यादव रामवावु मानकी मधेसी 

8.  ३१०३१५ टौंकज्योम  शाक्य   नजो ी  ेजजो ी खुला, आ.ज. 

9.  ३१०१६७ दसाना सापकोटा मवषु्णप्रसाद देवनारायर् ममहला 

10.  ३१०१७२ दीपककुमार पटेल मशऊप्रसाद रामदेव मधेसी 

11.  ३१०१६८ दीखि मवष्ट केदार रामबहादुर ममहला 

12.  ३१०३०७ देवामददेव आचाया बुद्धप्रसाद भोलाप्रसाद खुला 

13.  ३१०१८१ प्रज्वल म ममले्सना कृष्णहरर नरहरर खुला 

14.  ३१०१७७ मबश्वबिु ओली गौंगाराम इन्द्रबहादुर खुला 

15.  ३१०३१८ भुवन सापकोटा खड्गप्रसाद गर्पम  खुला 

16.  ३१०२२६ मुकुलकुमार यादव अशोककुमार सोनाइ खुला, मधेसी 

17.  ३१०२६५ मुकेश भण्ारी जगमदशमसौंह बहादुरमसौंह खुला 

18.  ३१०२२७ मुकेशकुमार पटेल जयलालप्रसाद लक्ष्मर् मधेसी 

19.  ३१०२२४ रमवना शे्रष्ठ सुन्तला चन्द्रबहादुर खुला, ममहला, आ.ज. 
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20.  ३१०२६६ सम ष मुस्याजु साजन छत्रबहादुर आ.ज. 

21.  ३१०१०४ समदक्षा रावल बलबहादुर पुमनमल ममहला 

22.  ३१०१९७ सयम बैदार ओमकारमान चक्रमान आ.ज. 

23.  ३१००४३ सुमदन खत्री काले परमज  खुला 

24.  ३१००७७ सुरेन्द्रकुमार अमधकारी छेदीलाल फोदार खुला, मधेसी 

25.  ३१०१२२ सोनु थापा मोहनबहादुर मानबहादुर खुला, ममहला 

 

पुनश्चः  रोल नम्बर ३१००२१ का परीक्षाथीले उत्तरपुखस्तकामा "लक" उले्लख नगरेको हँुदा मनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ।  
 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, काठमाडडौं कायाालय, अनामनगर । 

ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम  ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम 

१-७ २०७९।३।१५ ग े मदनको २०० बजे  ८-२१ २०७९।३।१६ ग े मदनको १०३० बजे 

२२-२५ २०७९।३।१६ ग े मदनको २०० बजे  - - - 
 

  

 

 

   

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


