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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं.  १४४/०७९-८० कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।४।३० 

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  इमि., सभे पदः   अममन शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।७।१५ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ १०१५६ १०१५७ १०१५८ १०१५९ - - - 

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

माग पद संख्ाः  ७ २ २ २ - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                              २५३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१३ ५ ५ १२ - - - 

 

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

1.  ५०२०७ अरमवनकुमार साह  ुलाई रामसुन्दर खुला, मधेसी 

2.  ५००८९ उमेशप्रसाद जयसवाल देवीलाल बेदामी मधेसी 

3.  ५०१४५ मज ेन्द्रकुमार मसौंह सुनरदेव उम म आ .ज.  

4.  ५०३७६  ोपराज पुन रा ो भद्रबहादुर आ .ज.  

5.  ५०२७९ धमेन्द्र राय रामएकवाल रामअमशश खुला, मधेसी 

6.  ५००१० धमेन्द्रकुमार यादव  जयनारायर् रामचन्द्र खुला, मधेसी 

7.  ५००७० नरेशकुमार चडधरी वलराम झररलाल आ .ज.  

8.  ५०२४० पुजा शाही जग बहादुर अच्छबहादुर ममहला 

9.  ५०१४३ प्रशान्तमसौंह कँुवर चन्द्रमसौंह गगनमसौंह खुला 

10.  ५०१८१ रभी भार ी  नरबहादुर कृष्ण खुला 

11.  ५०००२ रमेशकुमार यादव मशवनारायर् नन्दमोहर खुला, मधेसी 

12.  ५०३२१ रमवकुमार मह ो मशवशौंकर  ुलसी खुला, मधेसी 

13.  ५०१०२ राममजमनश साह रामनाथ मदपलाल मधेसी 

14.  ५००५२ रामप्रवेश सहनी बालदेव बुधाई मधेसी 

15.  ५०००३ रोशन बोहोरा यमकन्द्रबहादुर नरबहादुर खुला 

16.  ५०३३२ मवजय कुलुङ बुखिकुमार पृ ीकृष्ण आ .ज.  

17.  ५०१६८ मवरभान खड्का साकी लोकबहादुर खुला 

18.  ५०११३ मवषु्णकुमार यादव रामचन्द्र जगदेव खुला, मधेसी 
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19.  ५०३६० श्रीराम साह मकसुन खटर खुला, मधेसी 

20.  ५०३११ सौंमज कुमार यादव रमबन्द्र रासमबहारी खुला, मधेसी 

21.  ५०४३० समदक्षा रावल बलबहादुर पुमनमल ममहला 

22.  ५००८७ सममक्षा बोहोरा मधरबहादुर सुमकल्लो ममहला 

23.  ५०४२४ समव ा भण्ारी प्रजापम  भीमप्रसाद ममहला 

24.  ५०१७३ सुन्दर खड्का मवरभान नैनमवर खुला 

25.  ५००३४ सुसन राइा  चुडाबहादुर पुस्ताबहादुर ममहला, आ .ज.  

26.  ५०२६२ हरेशकुमार यादव अनुठा कामलचरर् मधेसी 
 

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।५।१९ मदनको ११०० बजे  ७-१२ २०७९।५।१९ मदनको २०० बजे 

१३-१८ २०७९।५।२० मदनको ११०० बजे  १९-२२ २०७९।५।२० मदनको २०० बजे 

२३-२६ २०७९।५।२१ मदनको ११०० बजे  - - - 

 
 

 

 

 

   

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


