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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ८६/०७5-७6 लमलत २०७5/5/२5 

 

लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ् चल कार्ाालर्, खोटाङको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लावग 

सञ् चावलत प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामा लाहान र खोटाङ  परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका 

उिेदवारलाई देहायको वमवत र समयमा आयोगको खोटाङ कार्ाालर्, दिके्तलमा सञ् चालन हुने प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवातााका 

लावग छनौट गने वनर्ाय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपाली 

नागररकताको प्रमार्पत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमावर्त हुने शैवक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र लगायतका कागजातको सक् कल सवहत 

नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवेशपत्र साथ 

तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तवाातााको लावग उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 
 

सेवा, समूह/उपसमूह – नेपाल दवदवध पद – सहार्क कम्प्युटर अपरेटर 

शे्रर्ी/तह – रा.प.अनं. दितीर् वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५।२।२५ 

नवतजा प्रकाशन गने कायाालय – लोक सेवा आर्ोग, काठमाड  ंकार्ाालर्, काठमाड  ं
 

 

ववज्ञापन नं.  ............../०७४-७५ ११०२३ ११०२४ ११०२५ ११०२६ 

वकवसमः िुला मवहला आ.ज. मधेसी 

माग पद संख्ाः ३ १ १ १ 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ५५७ 

प्रयोगात्मक तथा अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  १४ ७ ११ २४ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उमे्मिवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छन ट भएको समूह 

1 70189 अरुर् कुमार यादव वशवेन्द्रप्रसाद ववने्दश् वरी मधेसी 

2 70217 उमेश कुमार यादव ववजुा रेवव मधेसी 

3 70221 ओपीन्द्र कुमार मण्डल रामबहादुर मुबाल आ.ज. 

4 70023 कृष्ण कुमार वसंह रतन कारी िुला, आ.ज., मधेसी 

5 70245 कृष्ण नन्दन महतो रामववलास  भगलु  िुला, मधेसी 

6 70274 चन्दन प्रसाद रौवनयार कामेश्वरप्रसाद  रामस्वरुप मधेसी 

7 70329 देबेन्द्र कुमार राय रामचन्द्र कली मधेसी 

८ 70340 धनन्जय साह देवप्रसाद रामवकसुन िुला, मधेसी 

9 70351 वधरज कुमार देव अशोककुमार  उपेन्द्रलाल  िुला, मधेसी 

10 70052 नम्रता रेग्मी बुविप्रसाद  जनकलाल  मवहला 

11 70374 वनरोज राइा वजतबहादुर दलसेर िुला, आ.ज. 

12 70383 पवन कुमार महतो पे्रमसागर  प्रगाश  िुला, मधेसी 

13 70384 पववत्रा के.सी. थलबहादुर  मेवालाल  मवहला 

14 70395 पुरुषोतम पाल वशवशरर् रामफल मधेसी 

15 70433 पे्रम बहादुर लंुगेली मेघबहादुर टेकबहादुर आ.ज. 

16 70457 वबषु्ण कुमार रौवनयार जयप्रसाद दुःिा मधेसी 

17 70468 भुवनेश्वर प्रसाद गौरो ववषु्णनारायर् रामबहादुर आ.ज., मधेसी 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उमे्मिवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छन ट भएको समूह 

18 70471 मवर् राम पोिरेल पशुपवत नैनप्रसाद िुला 

19 70476 मवनषा चौधरी कान्छु  पवतराम  मवहला, आ.ज. 

20 70491 वमना बुढा मगर गौप्रसाद  चन्द्रलाल  मवहला, आ.ज. 

21 70790 वमलन सापकोटा यादव  चुडामवर्  िुला 

22 70496 मुकेश कुमार संत मोहन दलु मधेसी 

23 70499 मुलायम वसंह यादव भवान मंुगालाल मधेसी 

24 70550 राधे श्याम मण्डल रामवप्रत मुसै आ.ज. 

25 70578 राम स्वारथ मण्डल वकशोरी श्रीचन आ.ज., मधेसी 

26 70153 ररक्त बहादुर भुजेल पे्रमबहादुर जगतबहादुर आ.ज. 

27 70112 रीता वनरौला भवनाथ जयरुद्र िुला, मवहला 

28 70594 रोशन राय तेजनारायर् वबलु्ट  िुला, मधेसी 

29 70621 वववेककुमार वसंह ववजयकुमार चन्द्रदेव मधेसी 

30 70632 वशव शंकर कुमार यादव वसंहेश् वर सतहु मधेसी 

31 70667 संवजत कुमार वसंह रामचन्द्र वासुदेव आ.ज. 

32 70673 संतोष कुमार रौवनयार नन्दलालप्रसाद बंगाली िुला, मधेसी 

33 70670 संतोष यादव सुभनारायर् गुलटेन िुला, मधेसी 

34 70696 सन्तोस कुमार यादव सुवेश् वर देवनरायर् िुला, मधेसी 

35 70720 सववना िडका टेकबहादुर मुलबहादुर मवहला 

36 70739 सुवनल गुप्ता महेन्द्र रामप्रसाद िुला, मधेसी 

37 70774 सौरभ कुमार कर्ा गंगाप्रसाद वदह् नारायर् मधेसी 

38 70784 हेमा वसंह पालु्ट राजदेव मवहला, मधेसी 
 

 

प्रर्ोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवाताा हुने स्थान, दमदत र समर्ः- लोक सेवा आर्ोग, खोटाङ कार्ाालर्, दिके्तल 

ब.क्र.नं. 
प्रर्ोगात्मक परीक्षा कार्ाक्रम 

ब.क्र.नं. 
अन्तरवाताा कार्ाक्रम 

दमदत समर् दमदत समर् 
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पुनश् चः  

- रोल नम्वर 70077, 70581, 70584, 70587, 70592, 70595, 70619, 70630 र 70674 का उिेदवारले उत्तरपुखस्तकामा 

प्रश्नपत्रको समूह “वक” नलेिेकोले वनजहरुको उत्तरपुखस्तका रि गररएको छ । 

- अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवातााका उक्त कायाक्रम यथावत् 

सञ्चालन हुनेछन् । 

श्रीमान,् 
 संलग्न योग्यताक्रमानसुारको बारकोड ताललका, स्वीकृत नामावली र उत्तरपखुस्तकाको वववरण खण्डको आधारमा उपरोक्तानसुारको 
वणाानकु्रमानसुारको योग्यताक्रम कायम भएकोले प्रस्ततु ववज्ञापन नम्बरको ललखखत परीक्षाको उपरोक्तानसुारको नलतजा प्रकाशन गने लनणायार्ा पेश 
गरेको छु ।  
 .................. .......................... ...................... 
 (एमकुमार र्ापा) (नारायणप्रसाद गौतम) (यवुराज पोखरेल) 

 नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव  


