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लोक सेवा आयोग 
 

 
(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ११४४ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः -२०७९।१०।२८ 

लोक सेवा आयोग, काठमाड ौं कायाालय, काठमाड ौंको देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तवाा ााको लामग छन ट 

भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छन ट 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 । 

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

 

सेवा, समूहः  न्याय, न्याय, कानून र सरकारी वमकल पदः   नायब सुब्बा वा सो सरह तह/शे्रणीः   रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७९।३।२५ र २९ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
    

लवज्ञापन नं. ........ ०७८।७९ ११९०१ ११९०२ ११९०३ ११९०४ ११९०५ - ११९०७ 

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

माग पद संख्ाः  ११ ३ १ २ २ - १ 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                                               ४०४ 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 

१७ ८ ३ ४ २ - ७ 

 

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

1.  ४१०९२३ अखि ा  मबडारी  मस ाराम हरीप्रसाद ममहला 

2.  ३२३८५३ कृष्णप्रसाद अवस्थी  र नपम  भमगरथ मप .के्ष.  

3.  ३२१८७७ ग  म लामा कृष्णबहादुर चन्द्रबहादुर आ .ज.  

4.  ३१८०९६ टेकबहादुर भण्डारी मवरबहादुर पहलमान खुला 

5.  ३२३४२५ म लक चापागाइा लक्ष्मीप ी खड्डानन्द खुला 

6.  ३१४५५८ मदपक ओली कृष्णबहादुर दलु खुला 

7.  ३२२१९० मदपेन्द्र सहनी  मवसनाथ सुकुल मधेशी 

8.  ३१०५६७ देवकी मबष्ट मनरबहादुर मेगबहादुर ममहला 

9.  ३१०६४३ धमाराज बुढा मसौंगमल ल्वारे खुला, मप .के्ष.  

10.  ३२४२४७ नमबन शमाा  गोमवन्द लालभक्त खुला, मप .के्ष.  

11.  ३२२८३२ नमबनमसौंह धामी पे्रममसौंह गेडी खुला 

12.  ३२३२५० नारायर्प्रसाद न्य पाने देबीराम प्रजाप ी मप .के्ष.  

13.  ३१०४५३ मनरज पन्त  हररदत्त पे्रमलाल खुला 

14.  ३२०८२७ पुजा भुसाल  भखक्तप्रसाद ममनराम ममहला 

15.  ३१२९०६ प्रकाश पन्थ मललबहादुर म लकबहादुर खुला 

16.  ३१५३२४ प्रचण्ड के .सी.  लुमबहादुर मग बहादुर खुला 

17.  ३११८११ प्रमबन आङ्बो  कमलप्रसाद लालबहादुर आ .ज.  

18.  ३१४५७५ प्रमोदकुमार साह बद्री असफी मधेशी 

19.  ३११०४३ मबमपन राई प्रशुराम देशबहादुर आ .ज.  

20.  ३११६२६ भुपेन्द्र बम ऐनबहादुर कर्ाबहादुर मप .के्ष.  

21.  ३१०४९१ मक्करबहादुर खड्का दलमज  न सेरी मप .के्ष.  

22.  ३१०३४९ ममनबहादुर बोहरा जैधे बुदे खुला, मप .के्ष.  
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ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

23.  ३१९८४१ मोहन नेपाली ढालबहादुर थामे खुला, दमल  

24.  ३२४७७९ यशोदा कपाडी कालुदत्त फुनु्च ममहला 

25.  ३११२२३ रघुनाथ लाममछाने रामप्रसाद यमनाथ खुला 

26.  ३१०५३६ रमबन्द्रमवक्रम शाह सत्यदेव टुनटुन मधेशी 

27.  ३११०७८ राजेश सुनार मसद्धु फमकरे दमल  

28.  ३१३९१८ रामधका भट्टराई बुखिप्रसाद नरहरी ममहला 

29.  ३१०७४२ लक्ष्मी मैनाली मबषु्णप्रसाद मदपनारायर् खुला, ममहला 

30.  ३१०५०९ मवमपनचन्द्र भट्ट यज्ञराज दुगाादत्त खुला 

31.  ३१६०३८ सजनप्रसाद कुशवाहा नेमीलाल जादोलाल मधेशी 

32.  ३२०८३६ सन्तोष उपाध्याय जागेश्वर कृष्णभक्त खुला 

33.  ३२३३८९ समब ा दाहाल  ुलसीप्रसाद पे्रमप्रसाद ममहला 

34.  ३१८८४३ सरर ा पाठक  ुलसीराम मशवलाल खुला, ममहला 

35.  ३२३०८४ सजान पाणे्ड ममर्राम कामलदाश खुला 
 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, काठमाड ौं कायाालय, अनामनगर । 

कम्प्युटर सीप परीक्षण: मलखख  परीक्षा नम जा प्रकाशन शाखाको सूचना नौं. ११४८/०७९-८० बमोमजम हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रम  

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रम 

लमलत समय  लमलत समय 

१-६ २०७९/११/१६ ग े मदनको ११:०० बजे  ७-१२ २०७९/११/१६ ग े मदनको १:०० बजे 

१३-१८ २०७९/११/१६ ग े मदनको ३:०० बजे  १९-२४ २०७९/११/१७ ग े मदनको ११:०० बजे 

२५-३० २०७९/११/१७ ग े मदनको १:०० बजे  ३१-३५ २०७९/११/१७ ग े मदनको ३:०० बजे 

 

 

 

(सुमशला ग  म) (मनलकण्ठ शमाा) (उमेशकुमार पोखरेल) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 

  


