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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४१९ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।८ 

लोक सेवा आयोग, बागलुङ कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  

उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवाा ााको 

लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको 

स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , 

दरिास्त फारामको प्रथम पाना २/२ प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  

हुनुपनेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूहः मवमवध पदः  कम्प्युटर अपरेटर तहः पाँचड 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।२० ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १३५०६ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः १६ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा        २३८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३२ - - - - - - 

 

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

1.  ५१०२४२ अजयकुमार साह चने्दश्वर भोसार्इ खुला 

2.  ५१०२०१ अशोक चापागाईं खडानन्द तोयानाथ खुला 

3.  ५१०००३ काश्मिर भण्डारी हहमबहादुर हचत्रभान खुला 

4.  ५१००८९ कृष्णा अहिकारी डम्बरबहादुर रहबबहादुर खुला 

5.  ५१००५१ गोकुल सापकोटा दण्डपाणी िवदत्त खुला 

6.  ५१०१५७ गोपाल सहानी के्षत्री खड्कहजत र्न्द्रबहादुर खुला 

7.  ५१०१४७ घनश्यामकुमार यादब हभखारी हदपलाल खुला 

8.  ५१०२९२ हजतबहादुर हड.सी. गोरु मनहवर खुला 

9.  ५१०१७८ जीवन कडेल हटकाहनिी िनपती खुला 

10.  ५१०२९५ तमबहादुर हव.क. डमबहादुर सैराम खुला 

11.  ५१००१८ हदनेश सुबेदी र्न्द्रप्रसाद जयश्वर खुला 

12.  ५१०१५९ हदपक लाहमछाने बाबुराम दत्तराम खुला 

13.  ५१०२४१ हदपेन्द्र साह जगरनाथ गणेशी खुला 

14.  ५१००३० हदवेशबहादुर पररयार ढाकाबहादुर गजेन्द्रबहादुर खुला 

15.  ५१०२३४ नन्दराज रेग्मी पृहथराम देहवराम खुला 

16.  ५१०१९९ हपताम्बर सुबेदी टंकप्रसाद भेषराज खुला 

17.  ५१०१३६ प्रहतमा हसगे्दल भोजराज बाबुराम खुला 

18.  ५१०००२ हबराज योगी नरायणप्रसाद शेरबहादुर खुला 
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19.  ५१०००४ भास्कर रेग्मी दोिराज लक्ष्मीकान्त खुला 

20.  ५१००९४ महेश लाहमछाने रमाकान्त नन्दलाल खुला 

21.  ५१०१३७ हमरा पुन हदलबहादुर लालबहादुर खुला 

22.  ५१०२४९ रहबन्द्र गौतम पुणइखर बालु खुला 

23.  ५१००३१ रमेश घती गुमानहसं शेरबहादुर खुला 

24.  ५१०१३९ रेवताकुमारी श्रीस महेन्द्रकुमार अमरबहादुर खुला 

25.  ५१००३३ वुश्मिसागर शमाइ सोमनाथ जयश्वर खुला 

26.  ५१००९१ हशवशंकरकुमार यादव हसंहेश्वर सटहु खुला 

27.  ५१००२३ शुरेस नेपाली सुकबहादुर गुमाने खुला 

28.  ५१००३५ सन्तोष सुवेदी िमइदत्त हवश्वाहमत्र खुला 

29.  ५१०१४५ सुमन आचायइ लक्ष्मीदत्त खगराज खुला 

30.  ५१०००८ सुमन शे्रष्ठ हभमबहादुर गंगाबहादुर खुला 

31.  ५१०१५५ सुमीत्रा घती हजतबहादुर दुगइबहादुर खुला 

32.  ५१०२३३ सुवास पौडेल  पोषककुमार हररप्रसाद खुला 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, बागलुङ कायाालय, बागलुङ । 

ब. क्र. नं. लमलत प्रयोगात्मक परीक्षाको समय अन्तवााताा कायाक्रमको समय 

१-६ २०७६/११/४ मदनको ८३० बजे मदनको ११०० बजे 

७-१२ २०७६/११/४ मदनको ९३० बजे मदनको १०० बजे 

१३-१८ २०७६/११/५ मदनको ८३० बजे मदनको ११०० बजे 

१९-२४ २०७६/११/५ मदनको ९३० बजे मदनको १०० बजे 

२५-२८ २०७६/११/६ मदनको ८३० बजे मदनको ११०० बजे 

२९-३२ २०७६/११/६ मदनको ९३० बजे मदनको १०० बजे 
 

 

 
(माधवप्रसाद लम्साल) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


