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लोक सेवा आयोग 
 

 
(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४६८ /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  प्रशासन/ लेखा र लेखापरीक्षर्  पदः   नायब सुब्बा वा सो सरह तह/शे्रणीः   रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७९।२।२१ र २३ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
    

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ ११९०२ ११९०३ ११९०४ ११९०५ ११९०६ ११९०७ ११९०८ 

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

माग पद संख्ाः  ९ ३ ३ १ - - १ 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                                               ५६१ 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 

२३ १० ७ ५ - - ७ 

 

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

1.  ३१३९३६ अमरेशकुमार यादव गौंगानारायर् रघुमवर मधेशी 

2.  ३१५४५३ उजल थापामगर  मवरबहादुर रत्नबहादुर आ .ज.  

3.  ३१८४५९ ऋमिप्रसाद लाममछाने गरे्शप्रसाद नरेश्वर खुला 

4.  ३१६७६० कृष्णराज सेढाइा हररकृष्ण चुडाममर् खुला 

5.  ३१९१२८ गरे्श मलमु्ब लमल बहादुर मवरबहादुर आ .ज.  

6.  ३१५३६७ मगमन थापामगर  झमानबहादुर रनबहादुर आ .ज.  

7.  ३२२२३४ जयन्ती थापा सुयाबहादुर खड्गबहादुर ममहला 

8.  ३१०७२१ जोगेन्द्र मह ो देवशरर् उमच  मधेशी 

9.  ३१९८८६ ज्यो ी ढकाल कृष्णराज मटकादत्त खुला, ममहला 

10.  ३२२०५२ डम्बरराज बुढा बुखिमान देउमुनी मप .के्ष.  

11.  ३२५१३८ मदपकराज खनाल नरकान्त कालु मप .के्ष.  

12.  ३१३६८७ मदमलपकुमार झा भानेश्वर हररकान्त मधेशी 

13.  ३१६७६५ धमाराज शाही हौंशबहादुर भक्तबहादुर खुला, मप .के्ष.  

14.  ३१५२४९ धु्रव अमधकारी टौंकनाथ कामशनाथ खुला 

15.  ३१७५४३ नवराज प डेल नारायर्प्रसाद मवषु्णप्रसाद खुला 

16.  ३२०८०९ नारायर्प्रसाद खरेल पे्रमलाल खखमानन्द खुला 

17.  ३१४८३३ पुर्ाानन्द न्य पाने उमाकान्त आमधचन्द्र मप .के्ष.  

18.  ३१७८४५ पेशलकुमार वागे्ल म थाप्रसाद गोमपकृष्ण खुला 

19.  ३१०५८० प्रम क्षा ढुौंगाना  ुलसीराज रामचन्द्र खुला, ममहला 

20.  ३१५७४९ प्रम माकुमारी दास मबकाउ सोनेलाल ममहला, मधेशी 

21.  ३१६३६६ प्रमबन च धरी  माइ ीया लल्ता आ .ज.  

22.  ३१३१६५ प्राप्ती काकी बोलबहादुर गरे्शबहादुर ममहला 
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23.  ३१११४५ बालकुमार कुलुङ दुगााबहादुर ग रीशौंकर आ .ज.  

24.  ३१७१९४ मबकाश ढकाल महोदत्त गोमवन्दप्रसाद खुला 

25.  ३१७४१३ मबमल ग  म नमवन देमवप्रसाद खुला 

26.  ३२३९८६ मभमेश भट्टराइा रेवम प्रसाद बमिनाथ खुला 

27.  ३१६८०७ मदन बेल्बासे बालानन्द मोम लाल खुला 

28.  ३१३७७८ मनबहादुर बुढा अस जे ओररजौंङ्ग मप .के्ष.  

29.  ३१३६५३ मखन्दरा मघममरे लोकनाथ मेघनाथ ममहला 

30.  ३१२६६३ महेन्द्र पुरी टेकराज केदार खुला 

31.  ४१०२४७ महेन्द्र बराल लक्ष्मीप्रसाद होमनाथ खुला 

32.  ३२५४८२ महेशकुमार बि मवरेन्द्रबहादुर चन्द्रबहादुर खुला, मप .के्ष.  

33.  ३१८३४३ रौं मज कुमार साह प्रभुजी रामचन्द्रप्रसाद मधेशी 

34.  ३२०७०७ रन्जुकुमारी थापा के्षत्री  नारायर्बहादुर रर्बहादुर ममहला 

35.  ३१२५२० रमेश भण्डारी नरहरर कृष्णप्रसाद खुला 

36.  ३१६०५३ लवज डाँगी म लकराज  ुलराम मप .के्ष.  

37.  ३११४५२ शाखन्त पुन मबमलप्रसाद कमानमसौं आ .ज.  

38.  ३१४९१३ साजन अमधकारी नेत्रप्रसाद गोपीकृष्ण खुला 

39.  ३११००२ सामवत्री म मल्सीना मवषु्णप्रसाद टौंकप्रसाद ममहला 

40.  ३२१९४८ मसजाना भट्टराई घनश्याम यज्ञप्रसाद ममहला 

41.  ३१४०३२ सी ा पाणे्डय  इन्द्रममर् अनन्तराम ममहला 

42.  ३१७४४२ सुजन थापा मचत्रबहादुर जग बहादुर खुला 

43.  ३१४१४९ सुमदप खनाल लक्ष्मर् गौंगाराम खुला 

44.  ३२४५०३ सुमन आचाया  हेमराज हररप्रसाद खुला 

45.  ३२३४६५ सुरेस लाममछाने मोम प्रसाद पशुपम नाथ खुला 

46.  ३२३६६३ सेबक मघममरे  रर लाल  ुल्सीराम खुला 

47.  ३१७४५१ महराबहादुर मज .सी.  जौंगबहादुर लालबहादुर आ .ज.  

पुनश्चः  रोल नम्बर ३२७४१४ का उिेदवारले लोक सेवा आयोगको परीक्षा सम्बखि श ा र मयाादाको उलौंघन गरेकोले मनजको   मामथ 

उले्लखख  मवज्ञापन नम्बरका सबै परीक्षाहरु रद्द गररएको छ । 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 

  


