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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५२२ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२९ 

लोक सेवा आयोग, धनकुटा 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  सहायक कम्प्युटर अपरेटर तहः चडथो 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।२४ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १०१३५ १०१३६ - - - - - 

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

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       २८७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१९ १२ - - - - - 

 

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

1.  ५०१९० उषा राई गणेश सूर्यमान महिला 

2.  ५०४४९ गंगाराम पौडेल चेतप्रसाद अंगमबिादुर खुला 

3.  ५०१३० गुणादेवी दािाल शैलराज चुडामणी महिला 

4.  ५०२४२ जलपा खड्का  खगेन्द्रकुमार गंगाबिादुर खुला, महिला 

5.  ५०१२० हजतेन्द्र मेिता गोहप पनु्च खुला 

6.  ५००९३ हदपक गुप्ता रौहनर्ार  नवलप्रसाद बैजनाथप्रसाद खुला 

7.  ५०१८० नहबनकुमार साि उहतम धहनराम खुला 

8.  ५०१३६ प्रकाश दुलाल बेदप्रसाद पे्रमनारार्ण खुला 

9.  ५०२७२ प्रहबना शे्रष्ठ  कमलबिादुर गणेशबिादुर महिला 

10.  ५०२०९ बाहलका मगर िकय बिादुर जंगबिादुर महिला 

11.  ५०२९६ मोिम्मद हजबरील  मो. ईसा लोकमान खुला 

12.  ५००१२ रु्वराज ढकाल नारदमुनी बेदहनहध खुला 

13.  ५०१५३ रश्मि माबुिाङ मनप्रसाद धनबिादुर महिला 

14.  ५००९५ राजदुत हनङ्लेकु हलमु्व रहवचन्द्र लइनबिादुर खुला 

15.  ५००१४ ररषीकुमार पौडेल बलराम ईश्वरीप्रसाद खुला 

16.  ५०००३ लोकबिादुर राइय भक्तबिादुर मुश्मक्तध्वज खुला 

17.  ५००५६ शोभा अहधकारी चुडामणी रत्नबिादुर खुला, महिला 

18.  ५००७६ संहगता हसटौला िोमनाथ देहवप्रसाद खुला, महिला 
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19.  ५००६५ सन्तोसकुमार र्ादव सुबेसर देवनारार्ण खुला 

20.  ५०१२३ सहबना राई गंगाबिादुर मकरध्वज महिला 

21.  ५०१४३ सहवन उदास छत्रकुमार शंखबिादुर खुला 

22.  ५०२०८ सुजन राई लालबिादुर ऋतुमान महिला 

23.  ५००८५ सुबोध मण्डल रामपुकार हितलाल खुला 

24.  ५००४८ सुरेश चोङबाङ पिलमान रघुनाथ खुला 

25.  ५०१०९ िेमा हसंि  पलु्ट राजदेव खुला, महिला 

26.  ५००६२ ज्ञानकुमारी चेम्जोङ्ग रामप्रसाद गुमानध्वज खुला, महिला 

 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटा । 

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

१-६ २०७६/११/३० मदनको ७०० बजे 
मदनको ११३० बजे 

७-१२ २०७६/११/३० मदनको ८०० बजे 

१३-१८ २०७६/११/३० मदनको ९०० बजे 
मदनको २०० बजे 

१९-२३ २०७६/११/३० मदनको १००० बजे 

२४-२६ २०७६/१२/२ मदनको ७०० बजे मदनको ११३० बजे 
 

 

 
(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


