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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १०२९ /०७८-७९ कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।२।२० 

लोक सेवा आयोग, पोिरा कायाालय, पोखराबाट 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 १२९६५ १२९६६ १२९६७ १२९६८ १२९६९ - - 

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

माग पद संख्ाः  १० ३ २ १ १ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                           ४३६ 

प्रयोगात्मक परीक्षा र 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 

२३ ११ १४ ६ ६ - - 

 

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

1.  ४५०३७५ अमनलकुमार मवश्वकमाा पनबहादुर अमरमसौंह दमल  

2.  ५१००३३ अमनस पुन मङ्गले शौंखरे आ.ज. 

3.  ४५०४७७ अमृ  पोखे्रल गौंगाधर मिल्लीराम खुला 

4.  ४५०५९७ उपेन्द्र मह ो कुशवाहा हृदयनारायर् दुिः खी मधेसी 

5.  ४५०१६० कररश्मा पुन रुपमसौंह रनमवर ममहला, आ.ज. 

6.  ४५०५१२ कल्पना पुजाा  ओमबहादुर खरीलाल आ.ज. 

7.  ४५०५९४ के. पवनकुमार म वारी खेमराज मटकाराम खुला 

8.  ४५०४५४ गरे्शबहादुर बुढामगर बेदप्रसाद काले आ.ज. 

9.  ४५०१५१ घनश्यामकुमार यादब मभखारी मदपलाल मधेसी 

10.  ४५०११४ चन्द्रप्रकाश कर्ा गोमवन्दलाल जुगेश्वर मधेसी 

11.  ४५०४९५ छमवलाल राना प्रलाद नन्दलाल आ.ज. 

12.  ४५०५८४ जगमदश दजी रोशनबहादुर गुप्तबहादुर दमल  

13.  ४५००४१ जयबहादुर मज.टी. रामबहादुर मनमवर खुला, आ.ज. 

14.  ४५०४३२ जया पडड्याल गोमवन्दप्रसाद बेदप्रसाद ममहला 

15.  ४५०३३२ मदनेश सुबेदी इन्द्रप्रसाद जयश्वर खुला 

16.  ४५००५० मदपेन थापा मटकाराम म लबहादुर आ.ज. 

17.  ४५०६०५ दुगाा गाहा खेमबहादुर भक्तमवर आ.ज. 
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18.  ४५०३८५ देवका भुसाल युवराज रुकलाल ममहला 

19.  ४५०३५० नमवन चडधरी योगनारायर् उदयनारायर् मधेसी 

20.  ४५०२०१ मन ु पुनमगर पुर्ाबहादुर चे राम ममहला, आ.ज. 

21.  ४५०५६७ पुकार शे्रष्ठ केशवकुमार पुर्ाबहादुर खुला, आ.ज. 

22.  ४५०४२२ पूमर्ामा यादव जयप्रकाश रामानन्द मधेसी 

23.  ४५०१०० पे्रमबहादुर खत्री मटकाबहादुर बलबहादुर खुला 

24.  ४५०४०० पे्रमबहादुर सेन सोमब बहादुर यमबहादुर खुला 

25.  ४५०४५३ फलेन्द्र मि.सी. म लकराम मानबहादुर खुला 

26.  ४५०३५१ मबमला नेपाली मचत्रबहादुर पले दमल  

27.  ४५०२३४ मनोज शमाा नररश्वर राधाकृष्ण खुला 

28.  ४५०५८३ ममलन सुनार होमबहादुर समसेरबहादुर दमल  

29.  ४५०१६२ मुकेशकुमार यादव  रामएकवालप्रसाद भोगराज मधेसी 

30.  ४५०४१२ रमबन्द्र गड म पुर्ााखर बालु खुला 

31.  ४५०२५९ रेखा वली द्रोर्बहादुर चोपबहादुर ममहला 

32.  ४५०४६७ लक्ष्मी मसौंजालीघ ी मललराम रर्बहादुर आ.ज. 

33.  ४५०२१३ लक्ष्मीप्रसाद पडिेल भोलानाथ दण्पार्ी खुला 

34.  ४५०२३८ लोकराज जोशी मनोरथ राधाकृष्ण खुला 

35.  ४५०११९ वर्ाा के.सी. ठाकुरप्रसाद अम्वरराज ममहला 

36.  ४५०५०७ श्रीराज शाही कृष्णराज मचत्रराज खुला 

37.  ४५०२८७ समचनकुमार मसौंह गडरीनारायर् मोहीनारायर् खुला 

38.  ४५०४०७ समदक्षा पडिेल मिल्लीराम इश्वरीप्रसाद खुला, ममहला 

39.  ४५०४३९ सन्जु पडिेल पे्रमराज यमप्रसाद खुला, ममहला 

40.  ४५०१७८ सखन्दप लम्साल गरे्शप्रसाद शेर्कान्त खुला 

41.  ४५०४२६ सखन्दप सुनार टौंकबहादुर मदलबहादुर दमल  

42.  ४५०३०१ समवना गड म धनबहादुर कृष्णप्रसाद ममहला 

43.  ४५०११८ सामवत्रा पुनमगर पुर्ाबहादुर चे राम खुला, ममहला, आ.ज. 

44.  ४५०५८७ मस ा उपे्र ी मिल्लीराम दमधराम ममहला 

45.  ४५०५२१ सुदशान भण्ारी कृष्णराज हेमलाल खुला 

46.  ५१००२६ सुमन शे्रष्ठ मभमबहादुर गौंगाबहादुर खुला, आ.ज. 

47.  ४५००८७ सुरेश मब.क. परबले सुिे दमल  

48.  ४५०१७३ सुमसल के.सी. जी बहादुर बलबहादुर खुला 

49.  ४५०४६६ सडगा  बसडला िालाराम घननाथ खुला 

50.  ४५०४५१ हुमराज गुरुङ फड ामसौं परमज  आ.ज. 

51.  ४५०२२५ ज्ञानेन्द्र मरहट्टा दामोदर मप ाम्बर खुला 
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प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा । 

ब. क्र. नं. 
प्रयोगात्मक परीक्षा कायाक्रम  

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रम 

लमलत समय  लमलत समय 

१-६ २०७९।३।१० ग े मबहानको ७३० बजे  १-६ २०७९।३।१० ग े मदनको ११:०० बजे 

७-१२ २०७९।३।१० ग े मबहानको ८३० बजे  ७-१२ २०७९।३।१० ग े मदनको २:०० बजे 

१३-१८ २०७९।३।१३ ग े मबहानको ७३० बजे  १३-१८ २०७९।३।१३ ग े मदनको ११:०० बजे 

१९-२४ २०७९।३।१३ ग े मबहानको ८३० बजे  १९-२४ २०७९।३।१३ ग े मदनको २:०० बजे 

२५-३० २०७९।३।१४ ग े मबहानको ७३० बजे  २५-३० २०७९।३।१४ ग े मदनको ११:०० बजे 

३१-३६ २०७९।३।१४ ग े मबहानको ८३० बजे  ३१-३६ २०७९।३।१४ ग े मदनको २:०० बजे 

३७-४१ २०७९।३।१५ ग े मबहानको ७३० बजे  ३७-४१ २०७९।३।१५ ग े मदनको ११:०० बजे 

४२-४६ २०७९।३।१५ ग े मबहानको ८३० बजे  ४२-४६ २०७९।३।१५ ग े मदनको २:०० बजे 

४७-५१ २०७९।३।१६ ग े मबहानको ७३० बजे  ४७-५१ २०७९।३।१६ ग े मदनको ११:०० बजे 
 

 

 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


