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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ९८ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७८।४।१७ 

लोक सेवा आयोग, सुिेत कायाालय, सुरे्ख बाट देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखर्ख  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 , दरर्खास्त 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   २०७७।११।८ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १४८७४ १४८७५ १४८७६ १४८७७ - १४८७८ - 

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

माग पद संख्ाः  ४ १ १ १ - १ - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                 २३४४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
६ ७ ४ ३ - ३ - 

 

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

1.  ६५१३३२ कन्चन वोगटी  लालबहादुर नरबहादुर अपाङ्ग 

2.  ६५३६०६ कमपलकुमार जोशी लक्षीराम गौंगाराम रु्खला 

3.  ६५३४३७ मग ा काकी र्खड्का मबसे्न िनबहादुर ममहला 

4.  ६५२४५८ जमुना भण्ारी पे्रमबहादुर मो ु रु्खला, ममहला 

5.  ६५२२४१ टेकराज कौं डेल देमवराम रमवलाल रु्खला 

6.  ६५०७२९  ुलेन्द्रकुमार बुढा  प्रसाद साकुा  आ.ज. 

7.  ६५०६६९ पमबत्रा म ममलै्सना सत्यराज दीघाराज ममहला 

8.  ६५२११८ प्रकाशचन्द्र मि ाल दयाराम जसीराम रु्खला 

9.  ६५३९४१ बीरबहादुर चन्द  पे्रमबहादुर लक्षी अपाङ्ग 

10.  ६५३८७५ मभमराज काकी गोरर्खबहादुर कर्ाबहादुर अपाङ्ग 

11.  ६५१५३३ मम ा पाल  उत्तरबहादुर मबषु्णबहादुर ममहला 

12.  ६५००५३ मानबहादुर कुमाल कुलबहादुर गोरे रु्खला, आ.ज. 

13.  ६५३९१२ यज्ञराज अवस्थी रे्खमराज नन्दलाल रु्खला 

14.  ६५२१२३ योगेश आलेमगर लालबहादुर नरमवर आ.ज. 

15.  ६५३१८० रमवनकुमार यादव रामसुन्दर रे्खिरु मिेसी 

16.  ६५१४५९ राहुलराय यादव  रामचन्द्र जमगर मिेसी 

17.  ६५४२२९ लोकेन्द्र थापा मानबहादुर जौंगबहादुर आ.ज. 

18.  ६५०६०२ वमब ा रेग्मी इश्वरीप्रसाद मचरमिवी ममहला 

19.  ६५२०९० शान्ता गड म कमलाप ी मटकाराम ममहला 
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20.  ६५४१२४ मस ाकुमारी रोकाय टौंके चन्द्रबहादुर ममहला 

21.  ६५२५७१ सुमनलकुमार यादब नागेन्दर बैजनाथ मिेसी 
 

पुनश्चः  रोल नौं.  ६५१५७२, ६५२३४४, ६५२७४८, ६५२७७९, ६५३१२६, ६६३९२४ का उिेदवारहरूले “मक” (Key) उले्लर्ख 

नगरेको हँुदा मनजहरूको  उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ । 
 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, सुरे्ख  कायाालय, सुरे्ख  । 

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

१-७ २०७८/६/१७ मदनको ११००बजे  ८-१४ २०७८/६/१७ मदनको २००बजे 

१५-२१ २०७८/६/१८ मदनको ११००बजे  - - - 

 

 

 

 

(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (लनरन्जन शे्रष्ठ) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 


