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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १०२१ /०७८-७९ कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।२।१८ 

लोक सेवा आयोग, लिपायल कायाालय, मिपायलबाट िेहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  उिेिवारहरु मधे्य 

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

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेिवारले िेहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा 

मिन आउँिा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , िरखास्त फारामको प्रथम पाना २/२ 

प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  हुनुपनेछ । अन्तवाा ााका मिन सावाजमनक 

मविा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः  मशक्षा, मशक्षा प्रशासन, मनरीक्षर् पिः   प्रामवमिक सहायक शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।६।१६ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ १५८१३ - - १५८१४ - - - 

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

माग पि संख्ाः  २ - - १ - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                           १०३२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
७ - - ५ - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेिवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  ८३००५९ खगा रेग्मी मचत्रमर्ी लालमर्ी खुला 

2.  ७७००२० गोपालित्त पाणे्य मवराित्त अजुान खुला 

3.  ७७०४२४ जनकबहािुर भण्ारी प्रभ े  रनी  खुला 

4.  ७७०७१२ बसन्ती बुढाऐर लक्ष्मीमसौंह राममसौंह खुला 

5.  ८३०६९१ मम ा पाल  उत्तरबहािुर  मबषु्णबहािुर  खुला 

6.  ७७०६०१ महेन्द्रकुमारमसौंह कुमी मवजयमसौंह  पारसनाथ खुला, मिेसी 

7.  ८३०२७४ राहुल राय यािव  रामचन्द्र जमगर मिेसी 

8.  ८३०६९५ श्यामसुन्दर िास श्रीचन  सुट्टा  मिेसी 

9.  ७७०६४८ सते्यन्द्रकुमार उपाध्याय जयप्रकाश  भगडम   मिेसी 

10.  ८३०३२७ सी ा िामी  रमुवा प ुवा खुला 

11.  ८३०४०२ सुमिरकुमार कुशवावा बैिनाथ  मज ु  मिेसी 

 

पुनश्चः  रोल नम्बर ७७००९१ का परीक्षाथीले उत्तरपुखस्तकामा "लक" उले्लख नगरेको हँुिा मनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ। 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, मिपायल कायाालय, मिपायल । 

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रम  

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रम 

लमलत समय  लमलत समय 

१-६ २०७९।३।१५ ग े मिनको ११:०० बजे  ७-११ २०७९।३।१५ ग े मिनको २:०० बजे 
 

 

 

(माधवप्रसाि लम्साल) (सुलशला गौतम) (उमेशकुमार पोिरेल) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उपसलचव 
 


