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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ११ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।४।५ 

लोक सेवा आयोग, िोटाङ कायाालय, खोटाङबाट 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   सहायक कम्प्युटर अपरेटर शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।८।३ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ ११००६ - ११००७ - - - - 

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

माग पद संख्ाः  २ - १ - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                              ९६ 

प्रयोगात्मक र अन्तवाातााको 

लालग छनौट भएको संख्ा 
१२ - १५ - - - - 

 

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

1.  ११०१७५ अष्टबहादुर राई प्र ापमसौं असारजी  खुला, आ.ज. 

2.  ११०१५९ कुशल आलेमगर गोमवन्द मभमबहादुर आ.ज. 

3.  ११००४८ केशरजौंग कुलुङ छत्रकुमार मवन्दुसमशेर आ.ज. 

4.  ११०१८९ खगेन्द्र दौंगाल जयप्रसाद नन्दलाल खुला 

5.  ११०२५० गोमवन्द मलमु्ब कुलबहादुर कालीबहादुर खुला, आ.ज. 

6.  ११००५३ जुद्धबहादुर राइा अन्तीबहादुर अमृ बहादुर आ.ज. 

7.  ११०१६७  ुलाराम ररमाल नारदममर् रौंगलाल खुला 

8.  ११०१४७ नमवन खड्का अम्बरबहादुर बमध्वज खुला 

9.  ११००७९ नडराज राइा दलबहादुर  हका बहादुर  आ.ज. 

10.  ११००६३ पवनकाजी आचाया चन्द्रप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद खुला 

11.  ११०११८ मबबेक राई अम्वरबहादुर चन्द्रबहादुर खुला, आ.ज. 

12.  ११०१९९ बेल कुमार मनमाल बालचन्द्र आ.ज. 

13.  ११०११६ भीमबहादुर  ाजपुरीया पुरर्लाल पृथीचन्द खुला, आ.ज. 

14.  ११०२०८ मञ्जुल राई चे बहादुर भैपाल खुला, आ.ज. 

15.  ११००८४ ममर्चन्द्र राइा देबीकुमार मस्तबहादुर खुला, आ.ज. 

16.  ११०१६४ मधुराज भट्टराई ओमनाथ बुखद्धप्रसाद खुला 

17.  ११०१२२ रौं मज कुमार साह राम महुरी खुला 

18.  ११०१७२ रूपन राई  मनलप्रसाद कटकबहादुर आ.ज. 

19.  ११०००३ मवरेन्द्र रुम्बा  ुलाराम हररप्रसाद आ.ज. 
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20.  ११०२१५ साजन चडधरी प्रशुराम कोकाइ आ.ज. 

21.  ११००२० ज्ञानकुमारर चेम्प्जोङ्ग रामप्रसाद गुमानध्वोज आ.ज. 
 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, खोटाङ कायाालय, खोटाङ । 

ब. क्र. नं. 
प्रयोगात्मक परीक्षा कायाक्रम  

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रम 

लमलत समय  लमलत समय 

१-६ २०७९।५।१७ ग े मबहानको ७३० बजे  १-६ २०७९।५।१७ ग े मदनको ११:०० बजे 

७-१२ २०७९।५।१७ ग े मबहानको ८३० बजे  ७-१२ २०७९।५।१७ ग े मदनको २:०० बजे 

१३-१७ २०७९।५।१९ ग े मबहानको ७३० बजे  १३-१७ २०७९।५।१९ ग े मदनको ११:०० बजे 

१८-२१ २०७९।५।१९ ग े मबहानको ८३० बजे  १८-२१ २०७९।५।१९ ग े मदनको २:०० बजे 

 
 

 

 

   

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


