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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४०६ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।७ 

लोक सेवा आयोग, िोटाङ 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 ११००५ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः १५ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा        १७२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३० - - - - - - 

 

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

1.  ११०१२२ अर्जुन सजवेदी द्रोणप्रसाद टंकप्रसाद खजला 

2.  ११००७७ ओमप्रकाश सजबेदी शशवप्रसाद रामप्रसाद खजला 

3.  ११००२१ कमला बसे्नत खड्गबहादजर रं्गबहादजर खजला 

4.  ११०१९६ खखला शव.क. दजगाुबहादजर तजलाराम खजला 

5.  ११००८६ चक्रप्रसाद आचारु् मधजसोदन रत्नप्रसाद खजला 

6.  ११००१८ चैतन्य रारु् केशरबहादजर गोमे खजला 

7.  ११०१७२ शडल्लीप्रसाद गौतम केदारनाथ काशीनाथ खजला 

8.  ११०११२ शतलबहादजर शव.क. काले मखजर्ते खजला 

9.  ११०००९ शनरोर् रारु् शर्तबहादजर दलसेर खजला 

10.  ११००६० पजकार तामाङ्ग पदमबहादजर पासाङबहादजर खजला 

11.  ११०१७६ प्रशवन भट्टरारु् खोमप्रसाद डण्डीप्रसाद खजला 

12.  ११०१२३ फशणन्द्र राई पे्रमबहादजर शडल्लीबहादजर खजला 

13.  ११०००८ शबबेक फज र्ाल प्रकाशकज मार पजष्पलाल खजला 

14.  ११०१५५ भीमरार् गौतम शवरबहादजर टेकबहादजर खजला 

15.  ११००३५ मशनचन्द्र रारु् देशवकज मार मस्तबहादजर खजला 

16.  ११००३१ मजकेश खड्का नैनबहादजर बलबहादजर खजला 

17.  ११००६५ रामचन्द्र न्यौपाने चेतनाथ नैनानन्द खजला 

18.  ११००९३ लाक्पा शेपाु पेमछोक्पा दासोने खजला 
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19.  ११००१९ लोकबहादजर रारु् भक्तबहादजर मजखक्तध्वर् खजला 

20.  ११०१९२ शशब सजनजवार मानबहादजर शतलकबहादजर खजला 

21.  ११०१२५ शजभरार् आचारु्  गोपाल मोशतराम खजला 

22.  ११००४१ श्रवणकज मार शमाु रामर्गत बलदेब खजला 

23.  ११०१३१ सशचना बाशनर्ााँ पे्रमबहादजर भक्तबहादजर खजला 

24.  ११००३२ सशिवकज मार चौधरी भगवती शभखारी खजला 

25.  ११००१२ सजर्ज बसे्नत रत्नबहादजर चन्द्रबहादजर खजला 

26.  ११००३८ सन्तोषकज मार महतो रामबहादजर शहराई खजला 

27.  ११०१११ सशवन उदास छत्रकज मार शंखबहादजर खजला 

28.  ११०००६ सजकज धन राई र्कटशसं बलबहादजर खजला 

29.  ११००८७ सजशदप राई शभमप्रसाद तेर्बहादजर खजला 

30.  ११०००७ हेमबहादजर मगर खड्गबहादजर दलबहादजर खजला 

 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, िोटाङ कायाालय, िोटाङ । 

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 
 

 

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

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


