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लोक सेवा आयोग 
 

 
(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ३०१ /०७७-७८ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः -२०७८।३।२८ 

लोक सेवा आयोग, काठमाण्ड कायाालय, नयााँ बानेश्वरको देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई कम्प्युटर सीप परीक्षर् 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 आउाँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , दरिास्त 

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 । 

 

सेवााः  परराष्ट्र   पदाः   ना.सु. वा सो सरह तह/शे्रणीाः   रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लिलताः   २०७७।९।२६ र १०।३ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयाः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
    

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ ११९०२ ११९०३ ११९०४ - - ११९०७ - 

लकलसिाः   िुला िलहला आ.ज. िधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

िाग पद संख्ााः  ४ १ १ - - १ - 

लल.प.िा सखिललत संख्ा                                                               ४२७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१२ ६ ७ - - ४ - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  315068 अमद ी पडडेल टौंकनाथ  रेव ीरमर् अपाङ्ग 

2.  310214 आयुषी भट्टराई कमलप्रसाद  नरपम  ममहला 

3.  322008 कमपलमकशोर डायमण् के.सी. मभमअजुान नन्दलाल िुला 

4.  321281 करुर्ा हेङ्गजु मशवराम मभमबहादुर ममहला,आ.ज. 

5.  312559 कल्पना भण्ारी िेमराज  मवषु्णप्रसाद  िुला, ममहला 

6.  319828 मकरन पडडेल पुण्यप्रसाद  मशवप्रसाद  िुला 

7.  315461 छमवरमर् पोखे्रल कोषराज मेघनाथ िुला 

8.  325695 मदपक ित्री बलबहादुर हरीलाल  िुला 

9.  311642 मनमाल शे्रष्ठ समरबहादुर  चन्द्रबहादुर  आ.ज. 

10.  310723 पदमबहादुर बसे्न  दलबहादुर उमिबहादुर  अपाङ्ग 

11.  316155 प्रम ष्ठा शे्रष्ठ प्रदीपकुमार  गरे्शदास  आ.ज. 

12.  314951 मबमन ा अयााल नेत्रनारायर् जयनारायर् ममहला 

13.  313340 बुद्धमसौं थापा घनश्याम टहलमसौं आ.ज. 

14.  311502 भक्तराज मनरडला हररप्रसाद  िडानन्द  िुला 

15.  314284 मभमप्रसाद पराजुली गोमवन्दप्रसाद छमवलाल िुला 

16.  310640 मनोज भट्टराई हररबहादुर  शमे्शरबहादुर  िुला 

17.  313613 युमजन चापागाईौं पुष्करप्रसाद म थाप्रसाद िुला 

18.  311216 राजकुमार दाहाल लमल बहादुर  मह मान अपाङ्ग 

19.  317331 लक्ष्मी पोखे्रल सुयाप्रसाद  रौंगलाल  ममहला 

20.  316450 श्रीजल पोिरेल मटकाराम  ऋमषराम  िुला 

21.  321437 सने्दश प्रधान धननारायर्  प्रभुनारायर्  आ.ज. 

22.  310698 सरर ा मानिर मचन्तबहादुर लुद्रमान ममहला,आ.ज. 

23.  311749 सरोज पनेरु नारायर्प्रसाद  रामचन्द्र  िुला 

24.  327383 सुजन लाममछाने जगन्नाथ  धमादत्त  िुला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

25.  322000 सुरेशराज रेग्मी रमवन्द्रराज देवेन्द्रराज अपाङ्ग 

26.  318410 हरर ा शे्रष्ठ मोहन मुमनराज आ.ज. 

 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवााताा हुने स्थान, लिलत र सियाः  

स्थानाः   लोक सेवा आयोग, काठमाण्ड कायाालय, अनामनगर । 

कम्प्युटर सीप परीक्षण: मलखि  परीक्षा नम जा प्रकाशन शािाको सूचना नौं. ३०५/०७७-७८ बमोमजम हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रि  

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रि 

लिलत सिय  लिलत सिय 

१-१४ २०७८/५/१६ ग े मदनको २:०० बजे  १५-२६ २०७८/५/१७ ग े मदनको ११:०० बजे 

 

 

 

 

(सुमशला गड म) (मनलकण्ठ शमाा) (मनरन्जन शे्रष्ठ) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

  


