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लोक सेवा आयोग 
 

 
(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४६६ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः -२०७९।६।३१ 

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  परराष्ट्र  पदः   नायब सुब्बा वा सो सरह तह/शे्रणीः   रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७९।२।२१ र २६ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
    

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ ११९०२ - - ११९०५ - - - 

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

माग पद संख्ाः  २ - - १ - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                  ३२३ 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 

५ - - ४ - - - 

 

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

1.  ३१७२८७ अखखलेश्वर कर्ा अमनरुद्र एकनारायर् मधेशी 

2.  ३२५१०० आयुषा खनाल  मनोजकुमार  मडल्लीराज  खुला 

3.  ३१३३८८ आशु ोषकुमार मशवु प्रभाकर  गरे्श  मधेशी 

4.  ३२५७७३ पूरक अमधकारी रामेश्वर  ठाकुरप्रसाद  खुला 

5.  ३१२०९३ रौं मधरकुमार जायसवाल भैरोप्रसाद  इनर मधेशी 

6.  ३२७२३१ रक्षा अयााल गोमवन्दप्रसाद खडानन्द खुला 

7.  ३२७७८७ राजकुमार साह  गजेन्द्र  र न मधेशी 

8.  ३१८९९० मवनोद खनाल ममर्प्रसाद नेत्रलाल खुला 

9.  ३१११४६ शैसव नेपाल सरोज  रामनाथ  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. ४७०/०७९-८० बमोमजम हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रम  

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रम 

लमलत समय  लमलत समय 

१-९ २०७९/७/२० ग े मदनको ११:०० बजे  - - - 

 

 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 

  


