
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

 
(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ११४६ /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, लेखा र लेखापरीक्षर् पदः   नायब सुब्बा वा सो सरह तह/शे्रणीः   रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७९।३।२५ र २७ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
    

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

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

माग पद संख्ाः  ७ १ १ २ - १ - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                                           ४४३ 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 

१४ ८ ४ ५ - १ - 

 

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

1.  ३१३७७९ अखि ा भट्टराई शमु्भप्रसाद ढुण्डीराज खुला, ममहला 

2.  ३२१८६१ कमलबहादुर थापा ममबहादुर साराध्वज खुला 

3.  ३११३९६ कुमारी मम ा पन्त चे राज सोबीदत्त खुला, ममहला 

4.  ३१४७१४ कृष्णप्रसाद अमिकारी मडलाराम मजवलाल खुला 

5.  ३२०८७१ देवकुमार मह ो दुखीलाल रामेश्वर मिेशी 

6.  ३२००२१ देवीप्रसाद पोखे्रल नारायर्प्रसाद पदमप्रसाद खुला 

7.  ३११७३५ िमेन्द्रप्रसाद मह ो राजकुमार वासुदेव मिेशी 

8.  ३१३२७३ धु्रव अमिकारी टौंकनाथ काशीनाथ खुला 

9.  ३२२८३२ नमबनमसौंह िामी पे्रममसौंह गेडी खुला 

10.  ३२३६६० नवीनकुमार अमिकारी नेत्रकुमार मेदनीप्रसाद खुला 

11.  ३२११८८ नारायर् पुन मभमे उदु आ .ज.  

12.  ३१४७०३ बलराम शे्रष्ठ मचनबहादुर  ेजबहादुर आ .ज.  

13.  ३२२५९६ बालकुमार कुलुङ दुगााबहादुर ग रीशौंकर आ .ज.  

14.  ३२४६१२ राजेश साह रामेश्वर रामचन्द्र मिेशी 

15.  ३१३९१८ रामिका भट्टराई वुखिप्रसाद नरहरी ममहला 

16.  ३२३७४८ रामचन्द्र ररजाल महमप्रसाद भामगरथी खुला 

17.  ३१४३३५ लखन भट्ट गरे्शदत्त न कुल खुला 

18.  ३२३९८१ लोचन खनाल जनादान प्रकाशचन्द्र खुला 

19.  ३१८८२२ शाखन्त पुन मबमलप्रसाद कमानमसौंह ममहला, आ .ज.  

20.  ३१८६८५ मशवराज के .सी.  ओपेन्द्रबहादुर रुद्रमवर खुला 

21.  ३१९२१६ श्रीिर ग  म ममनराज थानेश्वर अपाङ्ग 

22.  ३११६६१ सरस्व ी देवकोटा एकादेव कृष्णप्रसाद ममहला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

23.  ३१४६०५ सागर उपाध्याय रेशमराज मडखिराम खुला 

24.  ३२४१६९ साररका भण्डारी महेन्द्रकुमार मडिीमसौंह खुला, ममहला 

25.  ४१०६६३ सामवत्री  सुबेदी हेमकान्त जयनारायर् ममहला 

26.  ३२४३३३ सी ा न्य पाने मचन्तामर्ी भखक्तराम ममहला 

27.  ३१७६९५ सुवाशकुमार यादव उपेन्द्र आन्नदी मिेशी 

28.  ३१९६९२ सोमनल साह मबभारी मशवशरर् मिेशी 
 

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 २०७९/११/२० ग े मदनको ३:०० बजे  ७-१२ २०७९/११/२१ ग े मदनको ११:०० बजे 

१३-१८ २०७९/११/२१ ग े मदनको १:०० बजे  १९-२४ २०७९/११/२१ ग े मदनको ३:०० बजे 

२५-२८ २०७९/११/२३ ग े मदनको ११:०० बजे  - - - 

 

 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 

  


