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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५२९ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२९ 

लोक सेवा आयोग, सुरे्खत 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 १४८६५ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ६ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ८३० 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३९ - - - - - - 

 

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

1.  ६५०१९० अजय विष्ट रिमबहादुि क्यािव िंह खुला 

2.  ६५०१४० अवि  कुमाि  ुखलाल बालदेि खुला 

3.  ६५०१६८ अवमतकुमाि  हिी  ुिेन्द्र व तािाम खुला 

4.  ६५०८१३ अ ोककुमाि चौधिी मुस्वा जािु खुला 

5.  ६५०६७९ इन्द्रप्र ाद खिाल ियािाम िलीिाम खुला 

6.  ६५०३९३ इइश्विबहादुि शाही वधिजबहादुि बलबहादुि खुला 

7.  ६५००५४ कुशुमकुमाि  ापकोटा िमेशकुमाि श्यामलाल खुला 

8.  ६५०३९६ केवबन्द्र पुिमगि खाले ििविि खुला 

9.  ६५०१९२ खगेन्द्रप्र ाद अवधकािी डण्डप्र ाद वललािाम खुला 

10.  ६५०१०५ खखमिाज बुढा पे्रमबहादुि लालबहादुि खुला 

11.  ६५००९० गोपाल  हािी के्षत्री खड्गवजत इन्द्रबहादुि खुला 

12.  ६५०७४२ जिकबहादुि बुढा देवबव ह उदव ह खुला 

13.  ६५००४४ वजतबहादुि वड. ी. गोरु मिविि खुला 

14.  ६५०३७२ जीबिप्र ाद अवधकािी मयािाम प्रज खुला 

15.  ६५००९२ तेजिाज के. ी. ठुमिबहादुि वजतबहादुि खुला 

16.  ६५०३३५ वदपेन्द्र गाहामगि बलबहादुि कर्इबहादुि खुला 

17.  ६५०५२५ वदपेन्द्र पौडेल खगेश्वि पशुपवत खुला 

18.  ६५०४७८ िन्दिाज िेग्मी पृवििाम देवििाम खुला 
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19.  ६५०४०४ िरिन्दि कुमाि तप्तबहादुि पठािे खुला 

20.  ६५०३७० िििाज खड्का मािबहादुि िते खुला 

21.  ६५०१७२ वििज लावमछािे देविदत्त प्रशुिाम खुला 

22.  ६५०१९४ िृपेन्द्र झा िावजिकुमाि  ुिेन्द्र खुला 

23.  ६५००५९ प्रमोदकुमाि  ाह िाम ोगािि व खिलाल खुला 

24.  ६५००६० पे्रमबहादुि शाही धििाज ििविि खुला 

25.  ६५०१४७ बिजिंग चन्द वतलकबहादुि झकमक खुला 

26.  ६५००८४ वबिबहादुि के. ी. िेिबहादुि  न्तविि खुला 

27.  ६५०८१० भितकुमाि चौधिी जोधि श्वरुपी खुला 

28.  ६५०१८२ भीमिाज गौतम वििबहादुि टेकबहादुि खुला 

29.  ६५०१७८ महेशकुमाि अवधकािी  ुििबहादुि शेिबहादुि खुला 

30.  ६५०३६३ यामबहादुि शाही ििबहादुि कुमाि खुला 

31.  ६५०७५४ ििं वजतकुमाि  ाह िाम महुिी खुला 

32.  ६५०४६३ िामबहादुि िापा पले  ाकी खुला 

33.  ६५००२८ रुपबहादुि खड्का थ्यायत जयबहादुि लाले खुला 

34.  ६५०६१८ लिीिकुमाि िोकाया जुक्तबहादुि लछु खुला 

35.  ६५०३६४ विश् िमिंगल िािी ऋविप्र ाद पशुइिाम खुला 

36.  ६५०१५४  रिता िािा वडलािाम खमु्ब खुला 

37.  ६५०४०६  हविि आले कर्इबहादुि बुिबहादुि खुला 

38.  ६५०३९९  ुिा  वि. ी. भक्तबहादुि लोकबहादुि खुला 

39.  ६५०१४१ वहिालाल टमटा टेकबहादुि प्रबे खुला 

पुनश्चः रोल नौं. ६५०४९९ का उिेदवारले उत्तरपुखस्तकामा "मक" उले्लि नगरेको हँुदा मनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ । 

 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, सुिे  कायाालय, सुिे  । 

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 

१९-२४ २०७६/११/३० मदनको १००० बजे 

२५-३० २०७६/१२/२ मदनको ७०० बजे 
मदनको ११३० बजे 

३१-३६ २०७६/१२/२ मदनको ८०० बजे 

३१-३९ २०७६/१२/२ मदनको ९०० बजे मदनको २०० बजे 
 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


