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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १०५० /०७८-७९ कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।२।२८ 

लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटाबाट 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 १०१२४ १०१२५ १०१२६ १०१२७ १०१२८ - - 

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

माग पद संख्ाः  १६ ५ ४ २ २ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                                     १०९९ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३३ १३ २४ १६ १० - - 

 

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

1.  ५०३४८ अजयकुमार यादव भोली गौंगाई खुला, मधेसी 

2.  १००४४ अमसम मदयाली  पे्रमकुमार हका बहादुर दमल  

3.  ५०१८४ असोक मघमसङ गरे्शबहादुर पे्रमबहादुर आ.ज. 

4.  ५०५०१ आयामबाबु शे्रष्ठ मदपबहादुर खेरमान आ.ज. 

5.  १००३५ इन्द्रममर् सुवेदी खखलनाथ प्रमानन्द खुला 

6.  १०२४६ कमल मौंग्रा ी मसरमान शेरबहादुर दमल  

7.  ५०५०७ कल्पना डाँगी भक्तबहादुर मोहनमसङ ममहला 

8.  १०१९७ केशबशरर् मह  पे्रमबहादुर कमलबहादुर खुला 

9.  ५००६९ केशर मगर महक्म बहादुर हस्तबहादुर आ.ज. 

10.  ५०७४० केशरजौंग कुलुङ छत्रकुमार मबन्दुसमशेर आ.ज. 

11.  ५०५७२ छमबलाल  ारन मगर केहरमसौंह मानबहादुर खुला, आ.ज. 

12.  ५०५८५ जौंगबहादुर नेपाली र नबहादुर भक्तबहादुर दमल  

13.  १०१६७ म लक खम वडा  पुस्करनाथ मनलकण्ठ खुला 

14.  ११००२६ म लबहादुर मव.क. काले ममि े दमल  

15.  ५०८१५ मदपक खड्का नन्दराम मवरप  खुला 

16.  ५०८५१ मदपेनकुमार मसौंह पवनकुमार कुसाई मधेसी 

17.  ५१४६५ धनन्जय साह देवप्रसाद राममकशुन खुला, मधेसी 

18.  १००८९ धमेन्द्रकुमार यादव भगव  फुमसयाही मधेसी 
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19.  ५१३५५ नरेन्द्रकुमार दास रामप्र ाप भूपलाल खुला 

20.  ५०४३० नमवन नेपाली दुजबहादुर केदार दमल  

21.  १००२९ नमवनराज दाहाल युवराज पुष्पलाल खुला 

22.  ५००७६ पपु्पकुमार यादव अमरेन्द्रप्रसाद सत्यनारायर् मधेसी 

23.  ५०७२९ प्रकाश राइा बबबहादुर पहलमान आ.ज. 

24.  ५००२३ प्रकाश शे्रष्ठ शुरेशकुमार मवरबहादुर आ.ज. 

25.  ५०२७२ प्रमोदकुमार चडधरी राजनारायर् मन्जी  आ.ज. 

26.  १०००१ पे्रमप्रसाद राजवौंशी हृदयनारायर् ओखेलाल खुला, आ.ज. 

27.  १०१७५ बन्दना राजवौंशी महरालाल कृष्णप्रसाद खुला, ममहला, आ.ज. 

28.  ५१२५२ बामलका मगर हका बहादुर जौंगबहादुर ममहला, आ.ज. 

29.  ५०००६ मबक्रम चडहान मेखबहादुर धनबहादुर खुला 

30.  १०१०५ मबमन ा मलमु्ब खगेन्द्रप्रसाद छमबलाल ममहला, आ.ज. 

31.  ११००३३ मबबेक राई अम्वरबहादुर चन्द्रबहादुर आ.ज. 

32.  ५१०२६ भद्रकुमारी मलमु्ब देउबहादुर दलबहादुर ममहला, आ.ज. 

33.  ५०१६४ भीमबहादुर  ाजपुररया पुरर्लाल पृथीचन्द्र खुला, आ.ज. 

34.  ५०४८५ मौंजयकुमार यादव रामसोगारथ सोमनलाल मधेसी 

35.  ५०७४७ मञ्जु खनाल पुष्पराज नरनाथ ममहला 

36.  ५००३३ ममर्राम पोखरेल पशुप ी नैनप्रसाद खुला 

37.  ५०१६० मधुराज भट्टराई ओमनाथ बुखिप्रसाद खुला 

38.  ११००८१ मनकुमार मव.क. सुकमान भुईचाले दमल  

39.  ५०८१७ ममनषा पोखरेल मटकाराम से ु खुला, ममहला 

40.  ५०३९९ मम ा राई जोगमवर करबहादुर ममहला 

41.  ५०४५९ मोहिद मजबरील  मो. ईसा लोकमान खुला, मधेसी 

42.  १००१५ युवराज ढकाल नारदमुनी बेदमनधी खुला 

43.  १०३१५ रचना खम वडा चुडामर्ी मचत्राखर खुला 

44.  ५०७३० रन्जन फुयल मनरबहादुर दानबहादुर खुला 

45.  ५०१७१ रमेश टुडु मज ु बुलाई खुला, आ.ज. 

46.  ५०६१० रमेश यादव शतु्रधन रमव मधेसी 

47.  ५००९५ रखि माबुहाङ मनप्रसाद धनबहादुर ममहला, आ.ज. 

48.  ११००६७ राममजवन मह ो सगुनी जुगेश्वर खुला, मधेसी 

49.  ५०९०४ रामदेव खौंग अजोधी ननुलाल खुला, मधेसी, दमल  

50.  १०२३६ लाख फुटी शेपाा आङ ेन्जी लाक्पाग्यालु्ब खुला, ममहला, आ.ज. 

51.  ५००४४ मवजय मव.क. मनपाध्वज गोदामे दमल  

52.  ५०११८ मवमपन चडधरी हृदयनारायर् झडलाई खुला, आ.ज. 

53.  ५०६०८ सौंमग ा खड्का चक्रबहादुर रुद्रबहादुर ममहला 

54.  ५०५७४ सौंमग ा साह मदमलपकुमार जगरनाथ मधेसी 

55.  ५१२९० सौंजय काकी हका बहादुर जग बहादुर खुला 

56.  ५००७४ सौंजय पौंमड  भगव  हरर खुला, मधेसी 

57.  १००३६ सौंजीव राई कृष्णकुमार पञ्चध्वज आ.ज. 

58.  १००२१ सज्जल केरुङ्ग गौंगाराम चन्द्रप्रसाद आ.ज. 
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59.  १०२९७ सखन्दप मबसुने्क गरे्शबहादुर हका बहादुर दमल  

60.  ५००४७ सरोज चडधरी राजमहल स ार आ.ज. 

61.  ५१२२२ समवन उदास छत्रकुमार शौंखबहादुर खुला, आ.ज. 

62.  ५१२७० समवन दौंगाल चन्द्रकुमार नरनाथ खुला 

63.  १००६३ सागर कानु सुभाषचन्द्र पन्नालाल मधेसी 

64.  ५००३४ सागर ढुौंगाना पुण्यप्रसाद कृष्णभक्त खुला 

65.  ५०२८९ सुमधरकुमार पाल सम्प लाल फडचाई मधेसी 

66.  १०२७१ सुमन ा डाँगी िारे दुगााबहादुर टौंकबहादुर ममहला 

67.  ५१४७९ सुमनलकुमार दास मसयाराम सोनफी खुला, मधेसी, दमल  

68.  ५०७१९ सुमशल पाणे् रमेशकुमार मोहनबहादुर खुला 

69.  ५१३५१ सडरभकुमार कर्ा गौंगाप्रसाद मडहनारायर् मधेसी 

70.  ५०१०१ हेमन्त चन्द कृष्णबहादुर करबीर खुला 

71.  ५०६७९ ज्ञानकुमारी चेम्प्जोङ्ग रामप्रसाद गुमानध्वोज ममहला, आ.ज. 
 

पुनश्चः  रोल नम्बर १०२१५ का परीक्षाथीले उत्तरपुखस्तकामा "लक" उले्लख नगरेको हँुदा मनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ। 
 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटा । 

 

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 

७-१२ २०७९।३।१४ ग े मबहानको ८३० बजे  ७-१२ २०७९।३।१४ ग े मदनको २:०० बजे 
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१९-२४ २०७९।३।१५ ग े मबहानको ८३० बजे  १९-२४ २०७९।३।१५ ग े मदनको २:०० बजे 

२५-३० २०७९।३।१६ ग े मबहानको ७३० बजे  २५-३० २०७९।३।१६ ग े मदनको ११:०० बजे 

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

३७-४२ २०७९।३।१७ ग े मबहानको ७३० बजे  ३७-४२ २०७९।३।१७ ग े मदनको ११:०० बजे 

४३-४८ २०७९।३।१७ ग े मबहानको ८३० बजे  ४३-४८ २०७९।३।१७ ग े मदनको २:०० बजे 

४९-५४ २०७९।३।२० ग े मबहानको ७३० बजे  ४९-५४ २०७९।३।२० ग े मदनको ११:०० बजे 

५५-६० २०७९।३।२० ग े मबहानको ८३० बजे  ५५-६० २०७९।३।२० ग े मदनको २:०० बजे 

६१-६६ २०७९।३।२१ ग े मबहानको ७३० बजे  ६१-६६ २०७९।३।२१ ग े मदनको ११:०० बजे 

६७-७१ २०७९।३।२१ ग े मबहानको ८३० बजे  ६७-७१ २०७९।३।२१ ग े मदनको २:०० बजे 
 

 

 

 

(माधबप्रसाद लम्साल) (लनलकण्ठ शमाा) (उमेशकुमार पोिरेल) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उपसलचव 
 


