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लोक सेवा आयोग 
 

 
(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ११४५ /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  प्रशासन (सा.प्र) र सौंघीय सौंसद (सा.प्र) पदः   नायब सुब्बा वा सो सरह तह/शे्रणीः   रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७९।३।२५ र २६ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
    

लवज्ञापन नं. ........ ०७८।७९ ११९०१ ११९०२ ११९०३ ११९०४ ११९०५ ११९०६ - 

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

माग पद संख्ाः  १४ ४ २ २ १ १ - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                                               २१२६ 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 

२२ १२ ६ ६ ६ ४ - 

 

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

1.  ३१८८०० अमनलकुमार शे्रष्ठ हररचन्द्र गरे्शवहादुर आ .ज.  

2.  ४१००४२ अनी ा  न्य पाने रामचन्द्र रुद्रप्रसाद अपाङ्ग 

3.  ३२२४३९ अनुपम दाहाल गीवाार्कुमार दुगााप्रसाद खुला 

4.  ३२००९९ अरुर्कुमार लेखी समू्पर्ाानन्द बस्तीलाल खुला, आ .ज.  

5.  ३१०८१८ आयुषा खनाल मनोजकुमार मडल्लीराज खुला, ममहला 

6.  ३१६०४६ आमशषकुमार झा सुरेश देवनारायर् मधेशी 

7.  ३२२२०९ कमव ा गुरुङ कर्ाबहादुर धनलाल आ .ज.  

8.  ३१६०८९ केशब मगरी  महादेव बलराम खुला 

9.  ३१९७८० खखमबहादुर मव .क.   उमदराम मनमवर दमल  

10.  ३१०१७८ गुरुदत्त शमाा बलभद्र रुद्रप्रसाद खुला 

11.  ३२१६२६ ग रव पाणे्ड मकरबहादुर कर्ाबहादुर खुला 

12.  ३१८४५२ जुना पोखरेल चो ाद्री कृष्णप्रसाद खुला, ममहला 

13.  ३१०९५२ मडलेश्वरी मबष्ट लक्ष्मीदत्त गोपालदत्त ममहला 

14.  ३२३४२५ म लक चापागाइा लक्ष्मीप ी खडानन्द खुला 

15.  ३१७८३४ म लक स्ाँर खड्कबहादुर मवरमसौंह खुला 

16.  ३१३९५५ मदपेन्द्रबहादुर खड्का  मानमसौं बृकमे खुला 

17.  ३११७३५ धमेन्द्रप्रसाद मह ो राजकुमार बासुदेव मधेशी 

18.  ३१४५८४ पुस्कर अमधकारी गोपालप्रसाद कृष्णप्रसाद खुला 

19.  ३२१७९८ प्रकाश न्य पाने  ग रीशौंकर कुलाराम खुला 

20.  ३१२९०६ प्रकाश पन्थ मललबहादुर म लकबहादुर खुला 

21.  ३११४४७ प्रम मा आचाया  मबषु्णप्रसाद भुवानीप्रसाद ममहला 

22.  ३११८५६ बमबहादुर ठारा मटकाराम मैमानमसौं आ .ज.  
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ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

23.  ३१६४८९ मबकास भट्टराई  नारायर्प्रसाद मडल्लीप्रसाद अपाङ्ग 

24.  ३२२४७९ भीमबहादुर सुनुवार अम्वरबहादुर सेमबहादुर आ .ज.  

25.  ३१७३६४ भुवनकुमार शाही बख बहादुर रत्नबहादुर खुला 

26.  ३१११५१ मनोजराज जोशी करप्रसाद महरा अपाङ्ग 

27.  ३१८८३२ महेशराम कोली बहादुर देबे खुला, दमल  

28.  ३२५०२५ मानबहादुर मव .क.   हरर उदै दमल  

29.  ३१३८४७ ममलनकुमार  ामाङ दानबहादुर पूर्ाबहादुर आ .ज.  

30.  ३१०९३१ मेघनाथ ग  म  हुमलाल इन्द्रममर् अपाङ्ग 

31.  ३१९८४१ मोहन नेपाली ढालबहादुर थामे दमल  

32.  ३२३०६२ मोहनमवक्रम मव .क.  शमु्भबहादुर मदघाबहादुर दमल  

33.  ३२३२६२ रमसला आचाया अजुानबहादुर कृष्णबहादुर खुला, ममहला 

34.  ४११२७७ रामबहादुर ममजार अजुानबहादुर दलबहादुर दमल  

35.  ३१००४२ रामबाबुप्रसाद कुशवाहा शौंकर शाहदेव खुला, मधेशी 

36.  ३१४३५२ रामशौंकर साह जोगेन्द्र अमशस मधेशी 

37.  ३१३९६१ लक्ष्मीप्रसाद न्य पाने लालप्रसाद धनप्रसाद खुला 

38.  ४१०८४३ लालवावु यादव बचु मबलट मधेशी 

39.  ३२२६२५ मवभाकर ममश्र पूर्ाानन्द महावीरप्रसाद मधेशी 

40.  ३१४५८८ मवमला भण्डारी रामकृष्ण ममत्रलाल ममहला 

41.  ३१९०५५ सम्प्झनाकुमारी शाही डिरबहादुर जयबहादुर ममहला 

42.  ३१८८४३ सरर ा पाठक  ुलसीराम मशवलाल ममहला 

43.  ३२३५७८ सरर ा भट्ट चे राज दुगाादत्त ममहला 

44.  ३१९१८६ सरोजगोपाल मड .सी.  डम्बरबहादुर खुमराज खुला 

45.  ३२११८० सुमन खड्का  धनबहादुर मजबबहादुर खुला 

46.  ३१८५३७ सुरेन्द्रबहादुर भण्डारी लोकेन्द्रबहादुर नरबहादुर खुला 

47.  ३२२१७७ सुखि ा लाममछाने महरामर्ी बोधनाथ ममहला 

48.  ३२२५८७ िारीका सुवेदी देवीप्रसाद कालीदास खुला, ममहला 

49.  ३२२२५० हररमाया भुसाल युवराज मपमलाल ममहला 
 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 

  


