
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४०४ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।७ 

लोक सेवा आयोग, धनकुटा 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 १०१२१ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ३५ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा        ९३५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
७१ - - - - - - 

 

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

1.  ५००३६ असोक घिघसङ गणेशबहादुर पे्रमबहादुर खुला 

2.  ५०७७५ आघशष शे्रष्ठ सुवणणकुमार युद्धबहादुर खुला 

3.  ५०३३१ ईश्वर घिघमरे कालीप्रसाद प्रभाखर खुला 

4.  ५०००१ उघदप घिघमरे खेमप्रसाद पदमप्रसाद खुला 

5.  ५०३३५ उमेश दाहाल गोकुल चन्द्रबहादुर खुला 

6.  ५०३५६ कामेश्वरकुमार यादव डम्वर रामकरण खुला 

7.  ५०००६ घचरघिवी खुलाल नन्दबहादुर चन्द्रबहादुर खुला 

8.  ५०३४१ जनकराज तामाङ लकु्षमन दोजे खुला 

9.  ५०२४६ जुद्धबहादुर रार्ण अन्तिबहादुर अमृतबहादुर खुला 

10.  ५११४२ घडल्लीराम खत्री बघिकुमार सम्मरबहादुर खुला 

11.  ५०७३४ घदनेश तामाङ्ग चन्द्रबहादुर शेरबहादुर खुला 

12.  ५०७०५ घदनेश घनरौला भक्तप्रसाद नेत्रप्रसाद खुला 

13.  ५०७७३ घदपककुमार खड्का लोकबहादुर नरघसिंहबहादुर खुला 

14.  ५०१४५ घदपेश थापामगर भुपालबहादुर उदयबहादुर खुला 

15.  ५०२४० देवकुमार महतो प्रशुराम बालदेव खुला 

16.  ५०१३८ नघबनकुमार साह उघिम धघनराम खुला 

17.  ५००५२ पिंकजकुमार यादव लैलानन्द मोती खुला 

18.  ५०२४७ पपु्पकुमार यादव अमरेन्द्रप्रसाद सत्यनारायण खुला 
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19.  ५०२१२ पवन गुरुङ्ग प्रघदपकुमार र्न्द्रबहादुर खुला 

20.  ५०६२६ पुष्पम कणण सते्यन्द्रलाल गुरुदेवलाल खुला 

21.  ५०२२४ पोषन शे्रष्ठ दुगाणकुमार हररबहादुर खुला 

22.  ५०४४० प्रघबना शे्रष्ठ  कमलबहादुर गणेशबहादुर खुला 

23.  ५०८७८ प्रान्तिका देव ब्रह्मानिंदप्रसाद घबने्दश्वोरलाल खुला 

24.  ५०२५६ बरजिंग चन्द घतलकबहादुर झकमक खुला 

25.  ५०५४४ घबजु आचाजुण घबषु्णकुमार टिंकप्रसाद खुला 

26.  ५०१४३ घबपुल न्यौपाने घवनोदकुमार गोघभन्दप्रसाद खुला 

27.  ५०१८३ भघवन काकी केदार गिंगबहादुर खुला 

28.  ५०३३३ मनकाजी कटे्टल गणेशप्रसाद कुलप्रसाद खुला 

29.  ५०२९० महेश प्रधान चेतबहादुर खड्गबहादुर खुला 

30.  ५०७१९ महेशकुमार अघधकारी सुरतबहादुर शेरबहादुर खुला 

31.  ५०००२ मातृकाप्रसाद माझी परुराम घचचु खुला 

32.  ५०२०७ माधब खनाल नारायणप्रसाद नन्दराम खुला 

33.  ५१०३३ मुलायमघसिंह यादव भवन मुिंगालाल खुला 

34.  ५०१९० यामनाथ पौडेल घललाधर नरेन्द्रप्रसाद खुला 

35.  ५००६१ युवराज ढकाल नारदमुघन बेदघनघध खुला 

36.  ५०००८ रन्जन फुयल घनरबहादुर दानबहादुर खुला 

37.  ५०७२९ रघबकुमार शमाण अशोककुमार सोनेलाल खुला 

38.  ५०७२१ रमेश पोखे्रल तुलसी भघगरथ खुला 

39.  ५०३५९ रघवन दाहाल तेजमान र्न्द्रबहादुर खुला 

40.  ५११२३ राजदुत घनङ्लेकु घलमु्ब रघवचन्द्र लर्नबहादुर खुला 

41.  ५०४७८ राजु खरेल  केशवप्रसाद िननाथ खुला 

42.  ५०९९७ राजेशकुमार चौधरी भगवतीप्रसाद दुखीलाल खुला 

43.  ५०१२१ राधेश्याम मण्डल रामघप्रत मुसाई खुला 

44.  ५०२४९ रामऔतार साह कानु घशवसरण नघनपत खुला 

45.  ५०८०५ रामघबनय महतो कुशेश्वर रामलक्ष्मण खुला 

46.  ५०६९६ रुि राई रामबहादुर भीमबहादुर खुला 

47.  ५०२३२ रोशन खनाल होमप्रसाद खेमप्रसाद खुला 

48.  ५०९५८ घललाराम चौधरी  कृष्णराज कोघशलाल खुला 

49.  ५००८४ लेखनारायण राजविंशी रामबहादुर घभनक खुला 

50.  ५०२८० वालकुमार शे्रष्ठ मदनकुमार रामबहादुर खुला 

51.  ५०१६३ घवकास शे्रष्ठ राजु हररबहादुर खुला 

52.  ५०२५७ घवपुलकुमार यादव कुिीलाल अघधकलाल खुला 

53.  ५००५७ घवमल वाघनया रामचन्द्र रत्नबहादुर खुला 

54.  ५०७८० घववेक पोखे्रल  घललानाथ गोघवन्धप्रसाद खुला 

55.  ५१११० शन्तक्तदेव राई  धनकुमार कणणध्वज खुला 

56.  ५०००४ शुक्रराज माझी  तारणीप्रसाद केकीलाल खुला 

57.  ५०४१० शेखर गौतम गुणराज धु्रबलाल खुला 

58.  ५०१८७ शोभा अघधकारी चुडामणी रत्नबहादुर खुला 



पाना नं. ~ 3 ~ 

 

59.  ५००१४ सिंजय काकी हकण बहादुर जगतबहादुर खुला 

60.  ५०४६३ सिंजय काकी देवीप्रसाद मानबहादुर खुला 

61.  ५००८६ सिंजय पिंघडत भागवत हरर खुला 

62.  ५००२४ सिंजोक राय देवेन्द्रप्रसाद रामअवतार खुला 

63.  ५०६५३ सिंतोषकुमार रौघनयार नन्दलाल बिंगाली खुला 

64.  ५००३० सरोज चौधरी राजमहल सतर खुला 

65.  ५०९७१ सागर ढुिंगाना पुण्यप्रसाद कृष्णभक्त खुला 

66.  ५०१७९ सुदेन सुवेदी कृष्णप्रसाद तारानाथ खुला 

67.  ५०१८५ सुमनकुमार चौधरी घशवनारायण रतन खुला 

68.  ५०७२६ सुरेन्द्र यादव घसताराम बहुरु खुला 

69.  ५०७४२ सुघशल पाणे्ड रमेशकुमार मोहनबहादुर खुला 

70.  ५००३१ सैलेन्द्र तामाङ्ग खड्गबहादुर रामबहादुर खुला 

71.  ५०७९७ हेमा घसिंह  पलु्ट राजदेव खुला 

 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटा । 

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 

३१-३६ २०७६/११/५ मदनको ९३० बजे मदनको ३०० बजे 

३७-४२ २०७६/११/६ मदनको ७३० बजे मदनको ११०० बजे 

४३-४८ २०७६/११/६ मदनको ८३० बजे मदनको १०० बजे 

४९-५४ २०७६/११/६ मदनको ९३० बजे मदनको ३०० बजे 

५५-६० २०७६/११/७ मदनको ७३० बजे मदनको ११०० बजे 

६१-६६ २०७६/११/७ मदनको ८३० बजे मदनको १०० बजे 

६७-७१ २०७६/११/७ मदनको ९३० बजे मदनको ३०० बजे 
 

 

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

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


