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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४२४ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।८ 

लोक सेवा आयोग, लिपायल 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 पिः  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 १५८०५ - - - - - - 

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

माग पि संख्ाः २२ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ४६६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
५३ - - - - - - 

 

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

1.  ७७०५४५ र्इश्वरबहादुर शाही धिरजबहादुर बलबहादुर खुला 

2.  ७७०३३६ उदयकुमार साह र्न्दल भार्लाल खुला 

3.  ७७०४९५ करनधसिंह िामी  मोहनधसिंह जैभान खुला 

4.  ७७०५७३ केधिसी थािा पे्रमबहादुर ठेकबहादुर खुला 

5.  ७७००७० कैलाश बलायर धभमबहादुर गौरे खुला 

6.  ७७००१५ खडकबहादुर धि.सी. बुढा धदलबहादुर कालबहादुर खुला 

7.  ७७००७२ गोिालबहादुर बोहरा दानधसिंह िरुिा खुला 

8.  ७७०२३३ जनक धिष्ट गणेशबहादुर जयबहादुर खुला 

9.  ७७०२५९ धिका धसह धबष्ट जैदेबधसह लधिधसह खुला 

10.  ७७०३२२ िेकबहादुर धकमाडी अधभमानधसिं रामबहादुर खुला 

11.  ७७०००४ डम्बर महरा रमेशधसिंह काधश खुला 

12.  ७७०४५२ तुलसीकुमारी बोकिी  रामदत्त शोभादत्त खुला 

13.  ७७०३८९ तेजबहादुर साउद चन्द्रबहादुर हररिाल खुला 

14.  ७७०२१६ धदिकबहादुर धिष्ट रधन िठान खुला 

15.  ७७००३८ धदधलिधसिंह भाि भोजधसिंह गोिालधसिंह खुला 

16.  ७७०२९९ धदलीि राना सुकराम बहादुर खुला 

17.  ७७०३३२ िुबइराज जोशी धिषु्णदत्त रामदत्त खुला 

18.  ७७०३०३ नरेन्द्र साउद  मानधसिंह िौलधसिंह खुला 
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19.  ७७०४८९ नरेशबहादुर धबष्ट करनधसिंह धबरे खुला 

20.  ७७०२९४ नारायण िन्त अमरराज धललािर खुला 

21.  ७७०५१२ नृिेन्द्र झा राधजिकुमार सुरेन्द्र खुला 

22.  ७७०२०० िधित्राकुमारी राना िोिबहादुर जुठे खुला 

23.  ७७०३१८ प्रकाश लुहार नैने लालधिरे खुला 

24.  ७७०११७ प्रकाश धसिंह ठगुन्ना शेरधसह सुके खुला 

25.  ७७०१२९ प्रकाशबहादुर बुढा गोिाल माते खुला 

26.  ७७०३०८ प्रशुराम ररजाल तोयानाथ बालकृष्ण खुला 

27.  ७७०२८७ बलबहादुर िामी हकइ बहादुर कणे खुला 

28.  ७७००२६ बााँचमल थािा  धहतलाल रामचन्द्र खुला 

29.  ७७०१७९ बाधलका डााँगी धशबबहादुर रुिबहादुर खुला 

30.  ७७००७६ धबनोदकुमार न्यौिाने धिकाराम मोधतराम खुला 

31.  ७७००२० धबष्णी महरा धगरबहादुर रधिलाल खुला 

32.  ७७०५१७ भक्त दमार्इ धममबहादुर लोडे खुला 

33.  ७७०३८१ भक्तराज अिस्थी रघुनाथ कालु खुला 

34.  ७७०१४७ भरतप्रसाद उिाध्याय धबषु्णप्रसाद भगिधतप्रसाद खुला 

35.  ७७०४६४ धभमबहादुर चौिरी बद्रीनाथ जगनारायण खुला 

36.  ७७०३४६ धमलन शाह कृष्णबहादुर अगमबहादुर खुला 

37.  ७७०५५३ यज्ञराज शमाइ नन्दकृष्ण गजेन्द्र खुला 

38.  ७७०३७४ रिं धजता कुमारी रामआधशष सोधभ खुला 

39.  ७७०२७९ रधबन्द्रकुमार साउद रनधिर धिरुिा खुला 

40.  ७७०३०७ राजेन्द्र के.सी. िदमबहादुर गोरा खुला 

41.  ७७०३६८ रामप्रसाद उिाध्याय धललािर जगन्नाथ खुला 

42.  ७७०१२३ रीना कोली लछिा दमुिा खुला 

43.  ७७०५४३ रुिबहादुर खड्का थ्यायत जयबहादुर लािो खुला 

44.  ७७०३८४ रुिेश रािल धशिहरर धमधन खुला 

45.  ७७०१३८ रोशनबहादुर रोकाया खड्कबहादुर धबर खुला 

46.  ७७०३९२ लक्ष्मण भट्ट िले्दबदत्त दामोदर खुला 

47.  ७७०२२९ लक्ष्मणप्रसाद िन्त खेमराज जयदेि खुला 

48.  ७७००२८ लालबहादुर बोहरा रणबहादुर जिानधसिं खुला 

49.  ७७०३५५ सत्यराज जोशी दत्तराम हिंसराम खुला 

50.  ७७०४५१ सधमइला चौिरी कमान िहलमान खुला 

51.  ७७०५२४ सुजन धब.क. लालु गुर्चो खुला 

52.  ७७००५० सुधनलकुमार चौिरी दमनकुमार दुगाइप्रसाद खुला 

53.  ७७०४७८ हेमन्त चन्द कृष्णबहादुर करबीर खुला 
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प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, मदपायल कायाालय, मदपायल । 

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

१-६ २०७६/११/४ मदनको ७३० बजे मदनको ११०० बजे 

७-१२ २०७६/११/४ मदनको ८३० बजे मदनको १०० बजे 

१३-१८ २०७६/११/४ मदनको ९३० बजे मदनको ३०० बजे 

१९-२४ २०७६/११/५ मदनको ७३० बजे मदनको ११०० बजे 

२५-३० २०७६/११/५ मदनको ८३० बजे मदनको १०० बजे 

३१-३६ २०७६/११/५ मदनको ९३० बजे मदनको ३०० बजे 

३७-४२ २०७६/११/६ मदनको ७३० बजे मदनको ११०० बजे 

४३-४८ २०७६/११/६ मदनको ८३० बजे मदनको १०० बजे 

४९-५३ २०७६/११/६ मदनको ९३० बजे मदनको ३०० बजे 
 

 

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

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


