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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ८४७ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमड ौं । 

ममम िः –२०७९।९।२१ 

लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कायाालय, महेन्द्रनगरबाट 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 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 । उक्त मदन सावाजमनक 

मवदा पना गएमा पमन कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः  मवमवध पदः   सहायक कम्प्युटर अपरेटर शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७९।५।२३ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७८।७९ १६३६८ १६३६९ १६३७० - १६३७१ - - 

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

माग पद संख्ाः  ४ १ १ - १ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                          ३३७ 

प्रयोगात्मक परीक्षा र 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 

९ ६ ७ - ३ - - 

 

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

1.  ८३०५०४ उज्जवल पुनमगर मचन्तबहादुर मोम लाल खुला, आ .ज.  

2.  ८३०६४९ एमलना काफे्ल उमेशचन्द्र भवानीप्रसाद ममहला 

3.  ८३०६९७ ऐश्वया राव  भक्तबहादुर सुइटे ममहला 

4.  ८३०७०० कुमारी रेनु शाही कमलबहादुर गोरे ममहला 

5.  ८३०५५१ कुसुम च धरी  ुलाराम  ुलसीराम आ .ज.  

6.  ८३०४५३ मटकाराम थारु खुमशराम रामकृष्ण आ .ज.  

7.  ८३०६६७ मदपाौंशु च धरी मकरर्राज प्रयागराज आ .ज.  

8.  ८३०७३५ धनबहादुर धामी हररमसौंह काशी खुला 

9.  ८३०४७९ धुवाराज जोशी मवषु्णदत्त रामदत्त खुला 

10.  ८३०५३९ नरेश सुनार रनमसौंह महामवर दमल  

11.  ८३०५८१ नवराज ग  म केशवराज गौंगाराम खुला 

12.  ८३०३०७ मनमाला खड्का जरमसङ छमवलाल ममहला 

13.  ८३००७९ बोमबहादुर खत्री मोम बहादुर परमवर खुला 

14.  ८३०६११ भक्तराज भट्ट पदमराज नरपम  खुला 

15.  ८३००९३ राममसौंह पुजारा कमलमसौंह हरमलमसौंह खुला 

16.  ८३०१०५ मवक्रम थापा गौंगाबहादुर गजमवर खुला, आ .ज.  

17.  ८३०१०७ शममाला च धरी कमलराम सन्तराम ममहला, आ .ज.  

18.  ८३०३८२ मस ा साकी कुल नरे ममहला, दमल  
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19.  ८३०१९१ सुरेश लुवार दलवीर हररमसौंह दमल  

20.  ८३०७३० हका राज भट्ट नन्दराम गाडे खुला 

21.  ८३०१२० ज्ञानकुमार गमुवा सवारीलाल खुमशराम आ .ज.  
 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कायाालय, महेन्द्रनगर । 

ब. क्र. नं. लमलत 
प्रयोगात्मक परीक्षा  

कायाक्रम 

 
ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम 
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(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (उमेशकुमार पोिरेल) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


