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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ९९० /०७८-७९ कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।२।१३ 

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  इमि, मसमभल, स्यामनटरी पदः   सब इमिमनयर शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।५।१९ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ १२००७ - १२००८ - - - - 

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

माग पद संख्ाः  १ - १ - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                         २७०९ 

अन्तवाातााको लालग छन ट 

भएको संख्ा 
३२ - ८ - - - - 

 

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

1.  ३१०३०४ अजय गेलाल मशवराम गरे्शप्रसाद खुला 

2.  ३११०४६ अजय चडधरी देवेन्द्र महामबर खुला, आ.ज. 

3.  ३१०६५४ अजयकुमार मण्ल  लमल  रुदल खुला, आ.ज. 

4.  ३१४११३ अमधप खम वडा  ारानाथ मटकादत्त खुला 

5.  ३११२६७ अमनल खड्का नरबहादुर पूर्ाबहादुर खुला 

6.  ३१३६४९ अरुर्कुमार यादव  रामईश्वर बाबुलाल खुला 

7.  ३१०२२३ आम शमवक्रम शाह मबने्दश्वर रामआमशष खुला 

8.  ३१०८१७ खुमशलाल पासमान केवल ज्ञान्चन खुला 

9.  ३१०८३२ गरे्श  ामाङ  इन्द्रबहादुर चमारमसौंह आ.ज. 

10.  ३१०५६१ चक्रबहादुर गुधाामी गोपे पशुाराम खुला 

11.  ३१०२१६ जयप्रकाश यादव मशवकुमार बासुदेव खुला 

12.  ३१०२३२ मदपकप्रसाद भट्ट रामदत्त देवीदत्त खुला 

13.  ३१३६३४ नरेन्द्रकुमार माझी गरे्श मज ु खुला, आ.ज. 

14.  ३१०१९७ नरेशमसौंह ठगुन्ना डम्वरबहादुर धनबहादुर खुला 

15.  ३१०४७० मनरौंजन कुमार श्यामसुन्दर अचे्छलाल खुला 

16.  ३१०११३ पौंकजकुमार झा महावीर मनत्यानन्द खुला 

17.  ३१०६०० पपु्पकुमार यादव कृष्णदेव वचु्च खुला 

18.  ३१०३११ पल्लब शे्रष्ठ मनकाजी मानबहादुर आ.ज. 

19.  ३१४०१० पुजा यादव  शमु्भप्रसाद खोबाडी खुला 
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20.  ३११०९४ प्रमदप साह हररशौंकर नन्दलाल खुला 

21.  ३१०२९७ प्रमवर् पामिन डवलबहादुर फुवामसङ खुला, आ.ज. 

22.  ३१०२०३ बमलकुमार साह श्री राममह  खुला 

23.  ३१०१९५ मबकाश  ामाङ सोमबहादुर  धावा   आ.ज. 

24.  ३१०५५८ मबक्रम मुखखया प्रमोद मनक खुला 

25.  ३१०११७ मनोजकुमार मण्ल लक्ष्मर् गर्प  खुला 

26.  ३१००४२ रौंगमबर चडधरी देवराज रामप्रसाद खुला, आ.ज. 

27.  ३११३६२ रामकरर् साह कारी रामलखन खुला 

28.  ३१०१२९ रर ेश नाथ गडरीप्रसाद नारायर् खुला 

29.  ३१०५२४ रोशन ओझा श्रीचन्द्र अबध खुला 

30.  ३१०९२९ सरोज गड म  म लक ठाकुरमसौंह खुला 

31.  ३११३३८ सुजन शमाा रामचन्द्र गङ्गादत्त खुला 

32.  ३११००१ सुभाषचन्द्र यादव सत्यदेव लक्ष्मर् खुला 

33.  ३१११४८ सुवास रुचाल जोगबहादुर लालबहादुर खुला 

34.  ३१००७८ हका बहादुर मह ा नन्दलाल ममनमसौं खुला 

35.  ३१११२७ मह ेश मव.क. भगे मखिरे खुला 
 

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 

१-१४ २०७९।३।८ ग े मदनको १०३०बजे  १५-२८ २०७९।३।८ ग े मदनको २००बजे 

२९-३५ २०७९।३।९ ग े मदनको १०३०बजे  - - - 
 

   

   

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


