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नलतजा प्रकाशन गररएको सूचना 

सूचना नं. २१३/२०७९-८०, लमलत: २०७९/१०/१० 

 

आयोगको देहायको विज्ञापनमा विइएको विखित परीक्षामा सखिवित उिेदिारहरूमधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नं. 

तथा नाम, थर भएका उिेदिारहरू उविर्ा भई कम्प्युटर वसप परीक्षर् र अन्तिाातााको िावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित 

सबैको जानकारीको िावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । कम्प्युटर लसप परीक्षण र अन्तवाातााको लालग छन ट भएका 

उमे्मदवारहरूले पासपोटा साईजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनतम योग्यता यलकन हुने समू्पणा प्रमाणपत्र तथा अन्य 

आवश्यक कागजातहरू र प्रदेश लोक सेवा आयोग लनयमावली, २०७६ को अनुसूची ५ बमोलजमको दरिास्त फाराम 

२ प्रलत भरी अन्तवाातााको लालग आफूलाई तोलकएको समयभन्दा १ घण्टा अगावै रुजू गराई सकु्नपनेछ । आिश्यक 

नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आिश्यक कागजातको प्रमार् नपुगेमा उिदेिारको दरिास्त जुनसुकै बित रद्द हुनेछ । छनौट 

भएका उिेदिारहरूिे देहायको स्थान, वमवत र समयमा हुने कम्प्युटर वसप परीक्षर् र अन्तिााताा वदन आउँदा मावथ उखिखित 

सक्कि कागजात र प्रिेश पत्र विई तोवकएको समयभन्दा १ घण्टा अगािै उपखस्थत हुनु पनेछ । 
 

सेवा,समूहः  प्रशासन/सामान्य प्रशासन      पदः  सहायक पाँचौ ँ                         तहः  पाँचौ ँ 

ललखित परीक्षा सञ्चालन लमलतः  २०७९/०२/१६, १७ र १८  नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  प्रदेश िोक सेिा आयोग, बागमती प्रदेश। 

लवज्ञापन नं. ०७८/०७९ १,७ २,८ ३,९     

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

माग पद सङ््खया: ११ ३ ४     

लल.प.मा सखम्मललत सङ््खया: ३७१     

अन्तवाातााको लालग छन ट भएको सङ््खया: १८ १० १०     
 

लस.नं. रोल नं. नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम छन ट समूह तह 

१ १२३, २५५२ आयुषा  िनाि मनोज कुमार िनाि वििीराज िनाि िुिा, मवहिा प्रदेश/स्थानीय 

२ २०५३ आरती  पौिेि गोिर्ान कुमार पौिेि टीका प्रसाद पौिेि मवहिा प्रदेश 

३ ३३८ गौरीशंकर  चौर्री गोवबन्दर िाँ थारु बासुदेि िाँ थारु आ.ज. स्थानीय 

४ ३८०, २१३९ जय राज जोशी विषु्ण दि जोशी रघुनाथ जोशी िुिा प्रदेश/स्थानीय 

५ ३८१ जय राम थापामगर िोपबहादुर थापामगर कर्ाबहादुर थापामगर आ.ज. स्थानीय 

६ २१५३ वटकाराम  अवर्कारी पे्रमप्रसाद अवर्कारी हररप्रसाद अवर्कारी िुिा प्रदेश 

७ २१५६ टोप बहादुर रािि तेज बहादुर रािि िक्ष्मर् वसंह रािि िुिा प्रदेश 

८ ४२८ वििीराज  िम्साि चन्द्रकान्त उपाध्याय तुिसीराम उपाध्याय िुिा स्थानीय 

९ ४३५ वतिक  ग्यािा तसुराम ग्याबा कृष्ण हरर ग्याबा िुिा, आ.ज. स्थानीय 

१० ४६९ वदपक  उपे्रती गंगाप्रसाद उपे्रती िि्ग प्रसाद उपे्रती िुिा स्थानीय 

११ ६०८, २२२३ वनशा  भण्डारी आत्माराम भण्डारी वहमाि भण्डारी मवहिा प्रदेश/स्थानीय 

१२ ६५१ पािाती  ररजाि गोविन्द प्रसाद ररजाि िेदवनवर् ररजाि मवहिा स्थानीय 

१३ ६५८ पुजा  बोहरा िीरबहादुर बोहरा अमर बहादुर बोहरा िुिा, मवहिा स्थानीय 

१४ ६६८, २५८३ पुजा  भुसाि भखिप्रसाद भुसाि मवर्राम भुसाि िुिा, मवहिा प्रदेश/स्थानीय 
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लस.नं. रोल नं. नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम छन ट समूह तह 

१५ ६८६ पुष्पा वघवमरे शमाा देिराज वघवमरे पे्रमराज वघवमरे मवहिा स्थानीय 

१६ २२७२ प्रविन  आङबो कमिप्रसाद आङ्बो िािबहादुर आङ्बो आ.ज. प्रदेश 

१७ ७६२, २२७९ पे्रम बहादुर बुढा िीर बहादुर बुढा हके बुढा आ.ज. प्रदेश/स्थानीय 

१८ ७७१ बवि  ज्ञिािी चुरामर्ी उपाध्याय वशिप्रसाद उपाध्याय िुिा स्थानीय 

१९ ८०७, २२८७ वबवनता  मरावसनी पन्थी बाबुराम मरावसनी थानीश्वर मरावसनी मवहिा प्रदेश/स्थानीय 

२० ८२२, २२९२ वबशाि  अवर्कारी बुखि सागर अवर्कारी उमानाथ अवर्कारी िुिा प्रदेश/स्थानीय 

२१ ९१४ महेश सागर िनाि हरर प्रसाद िनाि पुष्कर नाथ िनाि िुिा स्थानीय 

२२ ९५२, २३३६ मुकेश  भट्टराई मुखि भट्टराई जनक भट्टराई िुिा प्रदेश/स्थानीय 

२३ १०४९ राजदेि  साह र्मादेि साह श्री र्ोर्ाई साह िुिा स्थानीय 

२४ १०६७ राजेश  थारू प्रभु थारु किु थारु िुिा, आ.ज. स्थानीय 

२५ २३९३ रीस्मा  थापा घनश्याम थापा रत्नबहादुर थापा मवहिा प्रदेश 

२६ २३९५ रुपा  शे्रष्ठ नारायर् शे्रष्ठ पे्रमबहादुर शे्रष्ठ आ.ज. प्रदेश 

२७ ११५८ िक्ष्मी राज घती मगर िुसि घती मगर मान बहादुर घती मगर आ.ज. स्थानीय 

२८ २४२७ विकास  विकि पदमबहादुर विश्वकमाा बमबहादुर विश्वकमाा िुिा प्रदेश 

२९ १३७३ सरद कुमार िामा र्न बहादुर िामा सुर िीर मुिान आ.ज. स्थानीय 

३० २४९८ सावबत्रा  गौतम इन्द्रप्रसाद गौतम भीम प्रसाद गौतम मवहिा प्रदेश 

३१ २५०३ वसताराम  राई थामसेर  राई सरनध्वज  राई आ.ज. प्रदेश 

३२ १५६९, २५४० सौरभ  बस्याि भोजराज बस्याि गुर्ािर बस्याि िुिा प्रदेश/स्थानीय 

३३ १५८० हरी बहादुर थापा देिबहादुर थापा रविशोर थापा िुिा स्थानीय 

कम्प्युटर लसप परीक्षण र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय:  

स्थानः  प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेट ौँडा। 

व.क्र.नं. कम्प्युटर लसप परीक्षणको लमलत र समय अन्तवाातााको लमलत र समय 

१-११ २०७९।१०।२४ वबहान ७:०० बजे २०७९।१०।२४ वबहान ११:०० बजे 

१२-२२ २०७९।१०।२४ वदनको १२:०० बजे २०७९।१०।२४ वदनको १:०० बजे 

२३-३३ २०७९।१०।२५ वबहान ७:०० बजे २०७९।१०।२५ वबहान ११:०० बजे 

 

 
_______________ 

वकशोर जोशी 

(अवर्कृत छैटौ)ं 

_______________ 

अदै्वत बराि 

(कानून अवर्कृत) 

_____________________ 

श्रीराम पुिासैनी 

(अवर्कृत आठौ)ँ 

 


