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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १०२८ /०७८-७९ कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।२।१९ 

लोक सेवा आयोग, सुिेत कायाालय, सुखे 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 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 । प्रयोगात्मक परीक्षा 

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

सेवा,समूह,उपसमूहः  मवमवध पदः   कम्प्युटर अपरेटर शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।६।२० ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ १४८६४ १४८६५ १४८६६ १४८६७ १४८६८ - १४८६९ 

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

माग पद संख्ाः  ९ २ २ १ १ - १ 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                                     ६६८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१८ १४ १३ ६ ७ - ११ 

 

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

1.  ६५०१९६ अजय मवष्ट ररमबहादुर क्यारमसौं खुला 

2.  ६५०६९८ अञ्जली पोखरेल लालबहादुर केशरबहादुर ममहला 

3.  ६५०९५६ अमम  मवश्वकमाा सुरेश जहरे दमल  

4.  ७२०००५ अरुर् रोकाया देमवलाल धनराम मप.के्ष. 

5.  ६५०१७६ अजुान चडधरी पुस्कर मानबहादुर खुला, आ.ज. 

6.  ६५०५६४ अशोककुमार चडधरी मुस्वा जानु खुला, आ.ज. 

7.  ६५१०४२ ओमप्रकाश नेपाली म ले रुपधने दमल  

8.  ७३०००४ ओमबहादुर बुढा  ुलाराम रामशरर् मप.के्ष. 

9.  ६५००६१ कमलाकुमारी चडधरी रामप्रसाद श्रीराम खुला, ममहला, आ.ज. 

10.  ६५०६६३ कल्पना अमधकारी मिल्लीराम  ुलाराम ममहला 

11.  ६५०९४२ कृष्णकुमार गाहामगर भोजबहादुर नरबहादुर खुला, आ.ज. 

12.  ६५०००१ केशबहादुर बराल नमराज लालबहादुर आ.ज. 

13.  ६५०६६८ कोमपला ओली जयबहादुर अनने्त ममहला 

14.  ६५०४६३ खखमराज बुढा पे्रमबहादुर लालबहादुर खुला, मप.के्ष. 

15.  ६५०५११ चन्द्रकला वली महमलाल चुिामर्ी खुला, ममहला 

16.  ६५००३२ जीवन न्यडपाने  नवराज ममनराम खुला 

17.  ६५०१७४ झलक खत्री मानबहादुर मदपबहादुर खुला 

18.  ६५०४६७ टौंकबहादुर बुढा दानबहादुर र न मप.के्ष. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

19.  ६५०४९४ मटकाकुमारी रोकाय जयबहादुर पदमबहादुर ममहला 

20.  ६५०६९९ टुइन्कल खाँ मुमनर यासीन मधेसी 

21.  ६५०४५८  ेजकुमारी खि्का  मौंगल पुष्कर खुला, ममहला 

22.  ६५०९०० मदपा रानामगर यामबहादुर पदमबहादुर खुला, ममहला 

23.  ६५०७४३ मदपेन्द्र मब.क. मखजज े जाि खुला, दमल , मप.के्ष. 

24.  ६५०२४१ मदपेश चडधरी भामगराम महरालाल आ.ज. 

25.  ६५०८९० दुगाा थापा रामबहादुर ठानबहादुर ममहला 

26.  ६५०६४५ धनबहादुर भक्री मानमसौंह लालबहादुर मप.के्ष. 

27.  ६५०९५१ नरेश सुनार रनमसौंह माहादेव दमल  

28.  ६५००७१ नानुकुमारी के.सी. सुरेन्द्रबहादुर मर्ीराम ममहला 

29.  ६५०१०६ नुमबहादुर घम ामगर बेकमबहादुर झगबहादुर आ.ज. 

30.  ६५०६९६ पौंकजकुमार गुप्ता नन्दलाल इनल मधेसी 

31.  ६५०४८७ पुष्पकमल थापा मनबहादुर  कर्ाबहादुर मप.के्ष. 

32.  ६५०५३२ प्रकाश थापा कृष्णबहादुर दलबहादुर खुला 

33.  ६५०८०५ प्रमवन चडधरी सुरेशकुमार बेगारुप्रसाद मधेसी 

34.  ६५००६० मबमन ा चडधरी म लकराम बमलु आ.ज. 

35.  ६५०००४ मबसराम भुल बहादुर हरुवा दमल  

36.  ६५०१२९ मभमा मवष्ट भक्तबहादुर हका बहादुर ममहला 

37.  ६५०३३४ रमेश साँवद ब्यासी ज्यो ी मप.के्ष. 

38.  ६५०६०८ राजाबाबु पटेल नवलमकशोरप्रसाद जगमदश मधेसी 

39.  ६५०७७० राजेश लुहार गगन मडरे दमल  

40.  ६५००८९ रामबहादुर थापा पले साकी खुला, मप.के्ष. 

41.  ६५०६०३ रर ाकुमारी के.सी. बुढा कालीबहादुर काशीराम खुला, ममहला, मप.के्ष. 

42.  ६५०६७१ रेव ाकुमारी श्रीस महेन्द्रकुमार अिरबहादुर ममहला, आ.ज. 

43.  ७३००२६ लवीनकुमार रोकाया जुक्त लघु खुला, मप.के्ष. 

44.  ६५०३१४ मवकासकुमार चडधरी उपेन्द्र लक्ष्मर् मधेसी 

45.  ६५०९०७ मशवशौंकर चडधरी मुखक्तनारायर्  ेजनारायर् आ.ज. 

46.  ६५०९८३ सन्तोषकुमार मण्ल  अरुर्कुमार लक्ष्मी मधेसी 

47.  ६५०१७० सुस्मा चडधरी टोपनारायर् चमारी खुला, ममहला, आ.ज. 

48.  ६५०२९६ हरर पराजुली हुिराज खिानन्द खुला 

49.  ६५०२२९ हस्तबहादुर गुरुङ्ग  टेकबहादुर चन्द्रबहादुर आ.ज. 

50.  ६५०६१० महरालाल टमटा टेकबहादुर पवे दमल  

51.  ६५०१५० हेमन्त पुलामीमगर चन्द्रलाल नन्दराम आ.ज. 
 

पुनश्चः  रोल नम्बर ६५०२८७ र ६५०३५३ का परीक्षाथीहरुले उत्तरपुखस्तकामा "लक" उले्लख नगरेको हँुदा मनजहरुको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ। 
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प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, सुखे  कायाालय, सुखे  । 

ब. क्र. नं. 
प्रयोगात्मक परीक्षा कायाक्रम  

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रम 

लमलत समय  लमलत समय 

१-६ २०७९।३।१४ ग े मबहानको ७३० बजे  १-६ २०७९।३।१४ ग े मदनको ११:०० बजे 
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१३-१८ २०७९।३।१५ ग े मबहानको ७३० बजे  १३-१८ २०७९।३।१५ ग े मदनको ११:०० बजे 

१९-२४ २०७९।३।१५ ग े मबहानको ८३० बजे  १९-२४ २०७९।३।१५ ग े मदनको २:०० बजे 
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३१-३६ २०७९।३।१६ ग े मबहानको ८३० बजे  ३१-३६ २०७९।३।१६ ग े मदनको २:०० बजे 

३७-४१ २०७९।३।१७ ग े मबहानको ७३० बजे  ३७-४१ २०७९।३।१७ ग े मदनको ११:०० बजे 

४२-४६ २०७९।३।१७ ग े मबहानको ८३० बजे  ४२-४६ २०७९।३।१७ ग े मदनको २:०० बजे 

४७-५१ २०७९।३।२० ग े मबहानको ७३० बजे  ४७-५१ २०७९।३।२० ग े मदनको ११:०० बजे 
 

 

 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


