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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४२२ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।८ 

लोक सेवा आयोग, सुिेत 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 १४८५६ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः १३ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा        ४१० 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
२६ - - - - - - 

 

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

1.  ६५००६८ अनिता थापा रुद्रबहादुर कुलबहादुर खुला 

2.  ६५०१४५ आशा चौधरी  रामकुमार तुलसीराम खुला 

3.  ६५०३२४ इन्द्रप्रसाद खिाल ियाराम बलीराम खुला 

4.  ६५०११५ उमेश शाही भद्रबहादुर शमशेर खुला 

5.  ६५०१३१ ओमप्रकास िेपाली तीले रुपधिे खुला 

6.  ६५०२४९ खगेन्द्रप्रसाद अनधकारी डण्डप्रसाद नललाराम खुला 

7.  ६५०२३८ खगेन्द्रबहादुर रोकाय रामबहादुर मािबहादुर खुला 

8.  ६५०१८० चन्द्रप्रकाश चपाई दुगााप्रसाद तुल्सीराम खुला 

9.  ६५०३८९ जीबिप्रसाद अनधकारी  मायाराम प्रजे खुला 

10.  ६५०१८४ टीकाकुमारी वली डम्बरबहादुर सुरताि खुला 

11.  ६५०१९१ तुलसी चन्द नदपक अम्बरबीर खुला 

12.  ६५००१५ नितेश पौडेल नतथाप्रसाद िन्दलाल खुला 

13.  ६५०४४८ प्रकाश थापा कृष्णबहादुर दलबहादुर खुला 

14.  ६५०१८९ महेश सुवेदी धमाराज छनवलाल खुला 

15.  ६५००८३ रामिाथ योगी इश्वरीबहादुर श्यामलाल खुला 

16.  ६५०१०७ रामबहादुर थापा पले सानका  खुला 

17.  ६५०३८० रुपा खड्का ठुलेबहादुर ररटे्ठबहादुर खुला 

18.  ६५०४७४ सन्दन्दप काकी  धिबहादुर पे्रमबहादुर खुला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

19.  ६५०२३० सुनदप अनधकारी भन्दिराम लक्षीराम खुला 

20.  ६५०२३५ सुरेन्द्र खत्री  हररबहादुर नभमबहादुर खुला 

21.  ६५०३३५ सुरेन्द्रबहादुर नसिंह बीरबहादुर कालु खुला 

22.  ६५०३५३ सुवास नव.सी. भिबहादुर लोकबहादुर खुला 

23.  ६५००२३ सौगात पुिमगर लालमनि रिंगप्रसाद खुला 

24.  ६५०१८६ हरर पराजुली हुम्मराज खडािन्द खुला 

25.  ६५०१७१ हस्तबहादुर गुरुङ्ग  टेकबहादुर चन्द्रबहादुर खुला 

26.  ६५०३७४ हस्तबहादुर रावल पे्रमबहादुर जिंगनवर खुला 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, सुिे  कायाालय, सुिे  । 

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 

१९-२२ २०७६/११/५ मदनको ९३० बजे मदनको १०० बजे 

२३-२६ २०७६/११/६ मदनको ९३० बजे मदनको ११०० बजे 
 

 

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

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


