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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५३१ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२९ 

लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर 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 १६३६८ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ३ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ५६५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१९ - - - - - - 

 

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

1.  ८३०६०३ आयुष भट्ट  मदनदत्त जयदत्त खुला 

2.  ८३००९२ उधवकुमार स िंह जयकृष्ण लखखचन्द्र खुला 

3.  ८३०१२८ ऐनबहादुर बम लालस िंह जयरुप खुला 

4.  ८३०३५४ कसवताकुमारी अवस्थी भोजराज देवदत्त खुला 

5.  ८३०१९६ कोमलसवक्रम स िंह लोकबहादुर मानबहादुर खुला 

6.  ८३०१३१ चेतराज कलौनी मनोरथ असनदत्त खुला 

7.  ८३०१०७ चेतराज जोशी रामचन्द्र धनञ्जय खुला 

8.  ८३०१६९ चेतराज जोशी रामचन्द्र नारायण खुला 

9.  ८३००१८ सदनेशकुमार मल्ल नरस िंह नैनस िंह खुला 

10.  ८३०१२३ देवराज राना  ज्जनलाल दाताराम खुला 

11.  ८३००१९ नरेन्द्र भट्ट कैले बालदेव खुला 

12.  ८३०२८३ नरेन्द्रस िंह जुहारी  ठगेन्द्रस िंह परम खुला 

13.  ८३०३१८ प्रकाशचन्द्र जोशी प्रमानन्द पुटके खुला 

14.  ८३०४२५ योगेश जोशी मसनराम नन्दराम खुला 

15.  ८३०६६६ राजेन्द्रबहादुर बम कृष्णबहादुर उसचत्रबहादुर खुला 

16.  ८३०१९५ रामेश्वरी जोशी  नारायणदत्त देवीदत्त खुला 

17.  ८३०२५९ लोकराज जोशी मनोरथ राधाकृष्ण खुला 

18.  ८३०१०९  ुस्मा चौधरी टोपनारायण चमारी खुला 
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19.  ८३०४५२ सहक्मतस िंह भण्डारी रामस िंह इन्द्रस िंह खुला 

पुनश्चः रोल नौं. ८३०६३७ का उिेदवारले उत्तरपुस्तकामा "मक" उले्लि नगरेको हँुदा मनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ । 

 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कायाालय, महेन्द्रनगर । 

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

१-६ २०७६/११/३० मदनको ७०० बजे मदनको ११:०० बजे 

७-१२ २०७६/११/३० मदनको ८०० बजे मदनको १:०० बजे 

१३-१६ २०७६/११/३० मदनको ९०० बजे मदनको ३:०० बजे 

१७-१९ २०७६/१२/२ मदनको ७०० बजे मदनको ११:०० बजे 
 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


