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लोक सेवा आयोग 
 

  

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. २३६ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः -२०७९।५।१९ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई सामूमहक परीक्षर्  र अन्तवाा ााको लामग छनडट भएको 

व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूलिक परीक्षण र अन्तवाातााको लालग छनौट भएका 

उमे्मदवारिरूले पासपोटा  साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनतम योग्यता एकीन हुने समू्पणा प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक 

कागजातिरू र दरिास्त फारामको प्रथम र तृतीय पाना २/२ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले ७(सात) लदन लभत्र 

यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन केन्द्र अनामनगरमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालणत गरी 

रुजू गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रिरू नपुर् याएमा जुनसुकै तित 

दरिास्त रद्द हुनेछ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा मामथ उखिखख  सक्कल 

कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शाखामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ । सामूमहक 

परीक्षर्  र अन्तवाा ााको मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव  सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा,समूिः  मवमवध पदः   कम्प्युटर इमिमनयर ति/शे्रणीः   रा.प. ृ ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७८।१२।२५ र २६ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 

लवज्ञापन नं. . ०७८।७९ १७३२७ १७३२८ १७३२९ १७३३० १७३३१ १७३३२ - 

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

माग पद संख्ाः  १४ ४ ३ ३ १ २ - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                        २७३                   

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१८ ६ ३ ७ १ २ - 

 

त. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर तावुको नाम ताजेको नाम छनौट समूि 

1.  ८७०३६४ अौंमक ा कर्ा मवजयकुमार सत्यनारायर् खुला, ममहला, मधेशी 

2.  ८७०३४० अौंजली केशरी अमनरुद्रप्रसाद चन्द्रप्रसाद ममहला, मधेशी 

3.  ८७००५६ अमभशेष दाहाल माधवराज भैरवप्रसाद खुला 

4.  ८७००७९ अजुा मबन्दुकार गोमबन्दमान कान्छा खुला, आ .ज.  

5.  ८७०२०१ आदशा ढकाल  कमवराज भोजराज खुला 

6.  ८७०३३७ आदशा पौंमि  अशोककुमार राममप्र  खुला, मधेशी 

7.  ८७०१५५ आयुष पन्त भुवनेश्वर देवीदत्त खुला 

8.  ८७०१०७ आमशष थापा  फटकबहादुर मानबहादुर खुला 

9.  ८७०४४९ कुमार सुनाम  श्यामबहादुर हजार े खुला, दमल  

10.  ८७०५४६ गायत्री शमाा कृष्णप्रसाद पद्यानभ ममहला 

11.  ८७०१३७ जुमपटर  ाम्राकार राजेन्द्रबहादुर गोमवन्दबहादुर आ .ज.  

12.  ८७००८५ मनकेश न्यडपाने मबषु्णभक्त रत्नशरर् खुला 

13.  ८७०२५७ मनम ष देव रमवन्द्रप्रसाद खुमसलाल मधेशी 

14.  ८७०६४६ प्रम क किररया कमलप्रसाद मटकाराम अपाङ्ग 

15.  ८७०२७२ प्रमवर्कुमार कर्ा सुरेन्द्र राजनन्दन मधेशी 

16.  ८७००२८ भानुभक्त जोशी गोमवन्दराज मत्रलोचन खुला 

17.  ८७०१०८ रमबनराज गड म कृष्णराज मटकाराम खुला 

18.  ८७०३७५ रेवन्त पोखे्रल शेखर रेव ीरमर् खुला 

19.  ८७०३५१ रोस्ना धाख्वा  रोहन मोहनबहादुर ममहला, आ .ज.  

20.  ८७०५८४ मवजय यादव राजेन्द्रप्रसाद रामानन्द खुला, मधेशी 
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त. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर तावुको नाम ताजेको नाम छनौट समूि 

21.  ८७००३४ मवजया भट्ट  भोजराज मनोरथ खुला, ममहला 

22.  ८७००३० शौंकर आचाया प्रजापम  खिु खुला 

23.  ८७०१३६ शमु्भ बोगटी कृष्णबहादुर पदमबहादुर खुला 

24.  ८७०४८२ श्रीराम रडमनयार  नवावप्रसाद सहदेव खुला, मधेशी 

25.  ८७०१३० समब ा दाहाल राजुप्रसाद धनप ी ममहला 

26.  ८७०१९९ सागर पडिेल शालीकराम भोजलाल खुला 

27.  ८७०६४३ सुमनल ज्ञवाली रामजीप्रसाद पे्रमनारायर् अपाङ्ग 
 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, कमलपोिरी । 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम 

त. क्र. नं. लमलत सामूलिक परीक्षण अन्तवााताा कायाक्रम 

१-१२ २०७९।६।७ ग े मदनको ११:३० बजे मदनको १२:०० बजे 

१३-२७ २०७९।६।७ ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 

   

 

 

(सुलशला गौतम) 

 

 

(लनलकण्ठ शमाा) 

 

 

(उमेशकुमार पोिरेल) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


