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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ११०२ /०७८-७९ कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।३।७ 

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  मशक्षा, मशक्षा प्रशासन, मनरीक्षर् पदः   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 १२०४६ १२०४७ १२०४८ १२०४९ १२०५० - - 

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

माग पद संख्ाः  ६ २ २ १ १ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                        ४६८७ 

अन्तवाातााको लालग छन ट 

भएको संख्ा 
१३ १० ८ ४ ३ - - 

 

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

1.  ३१५२३० अनु चडिरी आसाराम जुगराम आ.ज. 

2.  ३१२२४५ अनुजकुमार मण्ल बाले रामर न मिेसी 

3.  ३१०५९४ आनन्द थापा दुगााबहादुर गखम्वरमसौंह खुला, ममहला, आ.ज. 

4.  ४१०६६२ इखन्दरा अयााल अमिकारी बलराम दुगाादत्त ममहला 

5.  ३१३८८९ उमेश पराजुली फमर्न्द्रप्रसाद देवलाल खुला 

6.  ३१५०६८ ऋमिराम मवश्वकमाा यमबहादुर छमवलाल दमल  

7.  ३१२०४९ कमला पन्त उद्धवराज प्र ापदत्त खुला, ममहला 

8.  ३१३७६४ कल्पना थापा रामबहादुर नन्दमसौंह ममहला 

9.  ३१०३४० खड्गबहादुर हमाल पूर्ाबहादुर जग नाथ खुला 

10.  ३१४६३६ गजेन्द्र सौंज्याल हररकृष्ण भोटे खुला 

11.  ४१११५० जयनारायर् मसौंह भर  वौंशराज मिेसी 

12.  ४१००७२ डम्बरनारायर् यादव उपेन्द्र महमलस मिेसी 

13.  ३१४२२३ मडलसरा राना  ुलमसौंह पररमल खुला, ममहला 

14.  ३१३९२६ मदनेश नेपाली नरेश मै े दमल  

15.  ३१५११४ मदलबहादुर भण्ारी रामलाल जाडु खुला 

16.  ३११३३१ देवकुमारी फाल मगर देउबहादुर ममनबहादुर आ.ज. 

17.  ३१३१७० देवी बुढाथोकी नैनमसौंह मनमबर खुला, ममहला 

18.  ३१४७९९ द्रडपदी आचाया रेशमलाल दुगाादत्त ममहला 

19.  ३११३१४ पौंकस थारु  पठन्या मै ु आ.ज. 
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20.  ४१०४४९ मबजयकुमार गोले  मज बहादुर सुरमान आ.ज. 

21.  ३११३२२ भानुभक्त जोशी मोहनदेव मानप्रसाद खुला 

22.  ३१२११४ मनहरी आचाया खडानन्द गोमवन्द खुला 

23.  ३१५३५१ ममना पडडेल वस्याल नन्दलाल इश्वरीप्रसाद ममहला 

24.  ३१३३४४ राजन पाणे् जयराज बमबहादुर खुला 

25.  ३१३०७० रुपा मलमु्ब योगेन्द्रबहादुर देवीबहादुर आ.ज. 

26.  ४१०५३५ रोमजना पडडेल यज्ञकुमार कृष्णबहादुर ममहला 

27.  ३१२०१३ मवषु्णकुमारी बुढा  ुल्सीबहादुर महमबहादुर आ.ज. 

28.  ४१०१८३ सौंजयकुमार यादव मवलु्ट भोलाई खुला, मिेसी 

29.  ३१५५०२ सामवत्री दुवाडी कर्ाबहादुर मटकादत्त ममहला 

30.  ३१२३८९ सुकलाल दमाई लाले मनलपा े दमल  

31.  ३१५४२७ सुरेश पुनमगर दलबहादुर केशर खुला, आ.ज. 
 

पुनश्चः  रोल नम्बर ३११३७८, ३१२३५१, ३१३००२ र ४१०७५३ का परीक्षाथीहरुले उत्तरपुखस्तकामा "लक" उले्लख नगरेको हँुदा मनजहरुको 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 

१-६ २०७९।३।२८ ग े मदनको १०० बजे  ७-१८ २०७९।३।२८ ग े मदनको ३०० बजे 

१९-३१ २०७९।३।२९ ग े मदनको ११०० बजे  - - - 
 

 

 

  

   

(माधवप्रसाद लम्साल) (सुलशला ग तम) (उमेशकुमार पोिरेल) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उपसलचव 
 


