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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १०८६ /०७८-७९ कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।३।६ 

लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटाबाट 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  मशक्षा, मशक्षा प्रशासन, मनरीक्षर् पदः   प्रामवमधक 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 १०१२९ १०१३० १०१३१ १०१३२ १०१३३ १०१३४ - 

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

माग पद संख्ाः  १० २ २ १ १ १ - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                         ७२३६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१५ ११ ८ ५ ४ ६ - 

 

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

1.  ५७०३४ आत्मा थोके्लन मलमु्ब  ेजबहादुर  ीथाबहादुर खुला, ममहला, आ.ज. 

2.  ५९७८८ ईश् वर प्रधान नीरबहादुर रुद्रनारायर् आ.ज. 

3.  ५७७४१ ओमप्रकाश राई कृम बहादुर जर्ाध्वज आ.ज. 

4.  ५६३२६ कमपलदेव ओझा कृपादत्त कैले अपाङ्ग 

5.  ५१५३८ खगेन्द्र खड्का दुगााबहादुर अमरमसौंह अपाङ्ग 

6.  ५०१२१ गरे्श खत्री जयबहादुर आशे अपाङ्ग 

7.  ११२३१ घनश्याम आचाया ममत्रलाल मशवलाल खुला 

8.  ५५३९३ चक्रबहादुर थापा चन्द्रबहादुर गन्जबहादुर खुला 

9.  ५६८४०  ुलसा के.सी. चन्द्रबहादुर कृष्णबहादुर ममहला, अपाङ्ग 

10.  ५७७०१ मदलकुमारी राइा नलनारायर् अौंगप्रसाद आ.ज. 

11.  ५९६८९ दुगााराज शे्रष्ठ देवबहादुर जयनारायर् खुला 

12.  ५६३३० देवका नेपाल घनश्याम खेमप्रसाद ममहला 

13.  ५३४७४ नन्दबहादुर मव.के. लालु भके्त खुला, दमल , अपाङ्ग 

14.  ५७८५५ नरबहादुर खड्का धनबहादुर मनमवर खुला, अपाङ्ग 

15.  ५४०४६ पपु्पकुमार मेह ा राममवलास देवनारायर् मधेसी 

16.  ५७९३६ पवनबहादुर सापकोटा सुर बहादुर मुखक्तराम खुला 

17.  ५३३५१ पारसाकुमारी मसौंह बीरबहादुर प्र ापबहादुर ममहला 

18.  ६०३४६ प्रकाण् न्यडपाने शमशराम काल खुला 

19.  ५५३२४ प्रम मा वली   ुलसीप्रसाद धनमसौंह खुला, ममहला 
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20.  १०२५६ मबखाबहादुर रोकाया मुनबहादुर हररभक्त खुला 

21.  ५०६५२ मबमााकुमारी खड्का डागी अमरबहादुर कमानमसङ ममहला 

22.  ५८७८१ मबषु्णप्रसाद कणे्ल  पाराश्वर ममत्रलाल खुला 

23.  ५६३१९ भुपेन्द्र मब.क. ठगे खले दमल  

24.  ६००५९ मनोज पखण्   राजेन्द्र खैका मधेसी 

25.  ५५४४८ ममना थापा  नरबहादुर शेरबहादुर ममहला, आ.ज. 

26.  ५४१५९ ममनाकुमारी राई मटकाराम लोकबहादुर ममहला, आ.ज. 

27.  ५०१०४ मोमनका नेपाल खगेन्द्रराज पदमप्रसाद ममहला 

28.  ५७०६४ रामप्रवेश मह ो महरालाल मनगुार् खुला, मधेसी 

29.  ५८७७४ रामप्रसाद पडडेल खमगश्वर टोपलाल खुला 

30.  ५४२०५ मवमपनकुमार राय खखररया खेल ु मधेसी 

31.  ५९१४२ मवषु्णबहादुर सुनार रुनबहादुर चुरामर्ी दमल  

32.  ५०९७१ वीरबहादुर मण्ल हररनारायर् गुरुदयाल आ.ज., मधेसी 

33.  ५०२०९ मशवकुमार राई जी बहादुर सुन्दरमान खुला, आ.ज. 

34.  ५७७१३ सौंमज कुमार मौंडल दानी सौं ा दमल  

35.  ५७२३१ सरस्व ीकुमारी खनाल म लकराम जयनारायर् खुला, ममहला 

36.  १०८५० सृजनाकुमारी बसे्न   राजकुमार मवषु्णभक्त ममहला 
 

पुनश्चः  देहायका रोल नम्बर भएका परीक्षाथीहरूले उत्तरपुखस्तकामा "लक" उले्लख नगरेको हँुदा मनजहरुको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ। 

११३२० ११७०८ ११८६६ ५०४४२ ५२३९१ ५२३९५ ५३५८९ ५४२७० ५४३१७ ५४३५५ 

५४३५६ ५४३६५ ५५३७० ५५५५७ ५५६४६ ५५७०६ ५५७३५ ५५७८१ ५५८३७ ५५९३९ 

५५९४० ५६२८८ ५६३०२ ५६३१२ ५७४३६ ५८००४ ५८६१४ ५९२८२ ५९५६० ५९८८९ 
 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटा । 

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

१-६ २०७९।३।२२ मदनको ११००बजे  ७-१२ २०७९।३।२२ मदनको २००बजे 

१३-१८ २०७९।३।२३ मदनको ११००बजे  १९-२४ २०७९।३।२३ मदनको २००बजे 

२५-३० २०७९।३।२४ मदनको ११००बजे  ३१-३६ २०७९।३।२४ मदनको २००बजे 
 

   

   

(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (उमेशकुमार पोिरेल) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


