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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५२८ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२९ 

लोक सेवा आयोग, दाङ 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 १४४८६ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ५ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ८७६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
२४ - - - - - - 

 

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

1.  ६१०३२० अमित चौधरी खुमिराि देमिराि खुला 

2.  ६१०१८७ आदर्श के.िी. ररखेश्वर मियुिर खुला 

3.  ६१०२९५ उमिशला िौडेल ििे गंगाधर खुला 

4.  ६१०१९९ किल चौधरी फुलिान िनबहादुर खुला 

5.  ६१०३१४ कृष्णबहादुर खडका  टोिबहादुर मिरबहादुर खुला 

6.  ६१०१२३ दीििागर डााँगी मललबहादुर रुद्रबहादुर खुला 

7.  ६१०१५७ देिकला के.िी. बलबहादुर खकुश  खुला 

8.  ६१०४६९ देिनारायण चौधरी गणेर्कुिार बुझलाल खुला 

9.  ६१०५१७ धुिशजङ घती फते्तजंग मििबहादुर खुला 

10.  ६१०३२२ नगेन्द्र िण्डारी िुणशबहादुर गजेन्द्रबहादुर खुला 

11.  ६१०४४४ िमित्रा के.िी. थलबहादुर िेिालाल खुला 

12.  ६१०३६९ मबना िसे्नत मििबहादुर लालबहादुर खुला 

13.  ६१००१२ िगतमिंह िली कृष्णो धनबहादुर खुला 

14.  ६१०६०६ िंजयकुिार यादि राििोगारथ िोिनलाल खुला 

15.  ६१०४१७ यज्ञप्रिाद यरी मदिकबहादुर खखिलाल खुला 

16.  ६१०१६३ राजन शे्रष्ठ दलबहादुर रोकप्रिाद खुला 

17.  ६१०५५९ राजेर् आचायश रेर्िलाल चक्रिाणी खुला 

18.  ६१०४४१ रोर्न राय तेजनरायण मबलटु खुला 
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19.  ६११०९२ मििेककुिार मिंह ध्वजबहादुर लोकबहादुर खुला 

20.  ६१०७७६ र्मिशला िाणे्डय लक्ष्मण तुखिराि खुला 

21.  ६१०१६९ रे्रकुिार िल्ल मचत्रबहादुर दलबहादुर खुला 

22.  ६१०६६५ श्याििुन्दरकुिार िुखखया दर्रथ िीताराि खुला 

23.  ६१०२२८ िुिाि थािा झलकबहादुर िक्तबहादुर खुला 

24.  ६१०३३४ महरा बुढा िमनराि मतलकप्रिाद खुला 

 

 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, दाङ कायाालय, दाङ । 

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

१-६ २०७६/१२/२ मदनको ७०० बजे 
मदनको २०० बजे 

७-१२ २०७६/१२/२ मदनको ८०० बजे 

१३-१८ २०७६/१२/३ मदनको ७०० बजे 
मदनको ११३० बजे 

१९-२४ २०७६/१२/३ मदनको ८०० बजे 
 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


