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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ३२६ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।९।१६ 

लोक सेवा आयोग, काठमाडडौं कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  

उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई  सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको 

लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  सामूलिक परीक्षण र अन्तवाातााको 

लालग छनौट भएका उमे्मदवारिरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनतम योग्यता एकीन हुने समू्पणा प्रमाणपत्र 

तथा अन्य आवश्यक कागजातिरू र दरिास्त फारामको प्रथम र तृतीय पाना २/२ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले 

७(सात) लदन लभत्र यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालणत 

गरी रुजू गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रिरू नपुर् याएमा जुनसुकै 

बित दरिास्त रद्द हुनेछ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा मामथ उखिखि  

सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शािामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ ।  

सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा,समूिः मशक्षा, मशक्षा प्रशासन पदः  अमिकृ  तिः छैठडौं 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।५।१८ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १२००३ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः २७ - - - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा       ६५४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३४ - - - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  310899 अनुजा सापकोटा अचु्य प्रसाद टेकनाथ िुला 

2.  311520 अजुानमसौंह मडै शौंकरमसौंह अमज िुला 

3.  310711 उमाकुमारी मघममरे मभमबहादुर पुर्ाबहादुर िुला 

4.  311251 ओमप्रकाश जोशी र नदत्त हररदत्त िुला 

5.  311126 कमला िनाल मवषु्णप्रसाद ढुण्ीराज िुला 

6.  310922 कुमारी सरर ा जोशी ईश्वरीदत्त अन्तराम िुला 

7.  311081 िगेन्द्रमसौंह िामी लालमसौंह म लिमसौंह िुला 

8.  310538 चक्र साउद सेबमगरी चन्द्रमसौं िुला 

9.  310375 चक्रदेव जोशी शौंकरदत्त महरादत्त िुला 

10.  310938 िनध्वज लामा बाबुलाल कान्छामान िुला 

11.  310973 िमाराज ररमाल कृष्णप्रसाद िडानन्द िुला 

12.  311190 नबराज सापकोटा रेशमराज घननाथ िुला 

13.  311267 नरेन्द्रमसौंह भण्ारी गगनमसौंह िनमसौंह िुला 

14.  311041 नवराज पुरी केदार िमालाल िुला 

15.  310898 पदमबहादुर कँुवर  ेजबहादुर महराबहादुर िुला 

16.  311179 पदमबहादुर मि मटकाराम सकराम िुला 

17.  311436 पुष्करराज मवष्ट ममनराज मवद्याकृष्ण िुला 

18.  310664 प्रकाशदत्त भट्ट डम्वरदेव नन्दराम िुला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

19.  310202 पे्रमकुमार पुरी इश्वर अडे िुला 

20.  311260 बालकृष्ण ढुङे्गल बमिप्रसाद मटकादत्त िुला 

21.  310646 मबमन ा मह  गोपाल लालबहादुर िुला 

22.  311052 मेनुका बास्कोटा रुपनारायर् रामचन्द्र िुला 

23.  311301 रन्जना सापकोटा भवनाथ दुगााप्रसाद िुला 

24.  311521 राजेन्द्रमसौंह शाहु जयमसौंह िनमसौंह िुला 

25.  310709 रामबाबु शे्रष्ठ बालकृष्ण कुलनारायर् िुला 

26.  310632 राममसौंह डडाल दमल जसुवा िुला 

27.  311030 लक्ष्मी पडडेल नारायर्दत्त मोम लाल िुला 

28.  310707 लक्ष्मीप्रसाद ररजाल ज्यो ीिर नरपम  िुला 

29.  311236 लोकनाथ उपाध्याय रेशमराज मडिीराम िुला 

30.  310661 मवषु्णबहादुर अमिकारी दलबहादुर छत्रबहादुर िुला 

31.  311302 शामलकराम मघममरे हररशरर् कृष्णप्रसाद िुला 

32.  311181 शेरमसह राव  गरे्शमसौंह िडले िुला 

33.  311279 सन्तोष दाहाल राजेन्द्रप्रसाद पदमप्रसाद िुला 

34.  311178 सन्तोष पडडेल बैकुण्ठप्रसाद डण्पार्ी िुला 

 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर काठमाडडौं । 
 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम 

ब. क्र. नं. लमलत सामूलिक परीक्षण अन्तवााताा कायाक्रम 
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(मािवप्रसाद लम्साल) (मनलकण्ठ शमाा) (एकनारायर् शमाा) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 


