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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १७४ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः –२०७९।५।८ 

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

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवाा ााको लामग छन ट भएको 

व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छन ट 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 । प्रयोगात्मक परीक्षा 

र अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः  मशक्षा, मुद्रर्, मुद्रर् व्यवस्थापन पदः   मुद्रर् सहायक शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।८।५ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ १२११३ १२११४ १२११५ १२११६ १२११७ - - 

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

माग पद संख्ाः  ७ २ २ १ १ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                            ७३ 

प्रयोगात्मक परीक्षा र 

अन्तवाातााको लालग छन ट 

भएको संख्ा 

१९ २१ ९ ३ २ - - 

 

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

1.  ३१००३७ अजुान मघममरे मवषु्णप्रसाद नन्दलाल खुला 

2.  ३१००१४ इन्दुकुमारी च धरी सुरेन्द्रकुमार मवहारीलाल खुला, ममहला, आ .ज.  

3.  ३१००१६ उसा सापकोटा कृष्णप्रसाद गरे्शप्रसाद ममहला 

4.  ३१००५० कमवन्द्र बस्याल गरे्शप्रसाद घनश्याम खुला 

5.  ३१००५५ कुशल बराम बनबहादुर लालबहादुर आ .ज.  

6.  ३१००७२ खखमा गैरे यमलाल रमवलाल खुला, ममहला 

7.  ३१००२६ मचरखन्जवी पन्थी केशवराज खुमानन्द खुला 

8.  ३१००८० जनकी च धरी चुरनप्रसाद इन्द्रप्रसाद खुला, ममहला, आ .ज.  

9.  ३१००७३ जमुना मघममरे केदारप्रसाद मटकाराम मधेसी 

10.  ३१००३८ जानुका थापा  हररबहादुर  ेजबहादुर खुला, ममहला 

11.  ३१०००७ झरना न्य पाने ठानेश्वर नुरदेव ममहला 

12.  ३१००८३ टेकबहादुर मवश्वकमाा जग मान  ुलमान दमल  

13.  ३१००८५ मडलमाया प डेल कुलप्रसाद गङ्गाधर खुला, ममहला 

14.  ३१००५१ धनमाया शे्रष्ठ मानिर बलबहादुर हररबहादुर खुला, ममहला, आ .ज.  

15.  ३१००२५ नमम ा दाहाल कुलममर् नन्दलाल ममहला 

16.  ३१००१९ नानीमाया पाणे्डय मडखिराज च भुाज खुला, ममहला 

17.  ३१००४९ मनमाला प ड्याल खखमलाल मडलाराम खुला, ममहला 

18.  ३१००९३ मनमाला मोक्तान मज बहादुर महराबहादुर ममहला 
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19.  ३१००२८ प्रम भा राई ममर्कुमार नीरबहादुर खुला, ममहला, आ .ज.  

20.  ३१०००३ प्रभा ढुङ्गाना खगराज हेमलाल ममहला 

21.  ३१००५४ प्रममला के .सी.  मचत्रबहादुर हका बहादुर ममहला 

22.  ३१००७६ बन्दना न्य पाने परशुराम नेत्रप्रसाद ममहला 

23.  ३१००१३ मबषु्णकुमारी पाठक मधुसुधन पे्रमनाथ खुला, ममहला 

24.  ३१००९२ बुद्धमाया मुक्तान मज बहादुर महराबहादुर खुला, ममहला 

25.  ३१००७४ ममना बुढा मानबहादुर मबरबहादुर खुला, ममहला 

26.  ३१००२७ रमेशकुमार दाहाल लेखनाथ कर्ााखर खुला 

27.  ३१००१० लेमकन बलम्पाकी मटकाबहादुर हका मान खुला, आ .ज.  

28.  ३१०००२ सन्तोषकुमार शमाा राजे मसवन्न मधेसी 

29.  ३१०००६ सुमन राजथला अरुर्नाथ गोरखनाथ ममहला, आ .ज.  

30.  ३१००१२ सुमम  खवास कान्छो मवरबहादुर खुला, आ .ज.  

31.  ३१००४२ सुखिका सुनुवार लक्ष्मान शेरबहादुर आ .ज.  

32.  ३१००४१ सृजना सुवेदी कृष्णप्रसाद यज्ञमनमध खुला, ममहला 

33.  ३१००२९ हरेराम बैठा मवमजा  हनुमान मधेसी, दमल  
 

पुनश्चः  रोल नम्बर ३१००३१ का उमेदवारले वसु्तग  उत्तरपुखस्तकामा “KEY” उिेख नगरेकाले मनजको उत्रपुखस्तका रद्द गररएको छ । 
 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

लोक सेवा आयोग, काठमाड ौं कायाालयले  ोके बमोमजम हुनेछ । 

 
 

 

 

 

   

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


