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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४१७ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।८ 

लोक सेवा आयोग, हेट डंा 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 १२५५७ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः २४ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ३१६ 

अन्तवाातााको लालग छन ट 

भएको संख्ा 
४९ - - - - - - 

 

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

1.  ४१००३८ अजय प्रधान लििानाथ लिथथदास खुिा 

2.  ४१०१८० अञ्जु कंडेि हरिबहादुि ित्नबहादुि खुिा 

3.  ४१०२३४ अलिि कोइिािा िािबहादुि ििे खुिा 

4.  ४१०३७७ अलििकुिाि साह धिथनाथ लिवजी खुिा 

5.  ४१००८५ अजुथन भुजेि हरिबहादुि लदिबहादुि खुिा 

6.  ४१००६५ आलिष अलधकािी  िाजनप्रसाद भवानीप्रसाद खुिा 

7.  ४१००११ कंचनकुिाि यादव देवकुिाि िािविण खुिा 

8.  ४१०२४९ लकिण िाई दैवकेिि टीकािाि खुिा 

9.  ४१००२१ गुडु कुिाि लवधािाि िािजनि खुिा 

10.  ४१०२५८ गोकुि थापा िोकबहादुि कोििबहादुि खुिा 

11.  ४१००५१ गोिा शे्रष्ठ  दानसबहादुि रुद्रबहादुि खुिा 

12.  ४१०१७९ लजवनकुिािी रुचाि होिबहादुि बिबहादुि खुिा 

13.  ४१०१०६ जोनीकुिाि गुप्ता आिोक िमु्भप्रसाद भििप्रसाद खुिा 

14.  ४१०२४६ लदनेिकुिाि ििाथ िहेन्द्रनािायण देवीिाि खुिा 

15.  ४१००६८ लदपेि नेपाि लसिािाि लदनानाथ खुिा 

16.  ४१००७६ लदिीपकुिाि साह ब्रहिदेब खखन खुिा 

17.  ४१०२१२ लदवाकि सापकोटा केदािप्रसाद देवनाथ खुिा 

18.  ४१०२७६ दीपेन्द्र लवश्वकिाथ िाधाकृष्ण िेिबहादुि खुिा 
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19.  ४१०००३ नविाज रिजाि हरिप्रसाद टेकप्रसाद खुिा 

20.  ४१०३७४ नािायण थापा लजिबहादुि कृष्णबहादुि खुिा 

21.  ४१०१९० पुष्पिाज दुवाडी केिविाज टंकनाथ खुिा 

22.  ४१०३१६ प्रदीपकुिाि यादव गौरििंकिप्रसाद िंलस खुिा 

23.  ४१००४७ लप्रया बुढाथोकी बिबहादुि बिबहादुि खुिा 

24.  ४१०३१८ पे्रिबहादुि िंुगेिी िेघबहादुि टेकबहादुि खुिा 

25.  ४१००७१ लबबेक लिश्र िाधवप्रसाद टेकप्रसाद खुिा 

26.  ४१०१०४ लबषु्णहरि नहकी लिथथिाज लजवनाथ खुिा 

27.  ४१०१७५ भीिसेन थोकि िािाङ सन्तबहादुि सुिे खुिा 

28.  ४१०१४३ भुवनप्रसाद लिलिलै्सना भानुभक्त िलििाि खुिा 

29.  ४१००२३ लििन सापकोटा यादव चुडािलण खुिा 

30.  ४१००४२ िलव गुप्ता बैधनाथप्रसाद लहिा खुिा 

31.  ४१०२५७ िाज िम्साि लिथथिाज हरिप्रसाद खुिा 

32.  ४१०३५९ िाजन खलिवडा िािहिी सोिनाथ खुिा 

33.  ४१०००४ िाजिलण ििाथ  िालिकिाि धनन्जय खुिा 

34.  ४१०३७२ िालजबबहादुि बालनयााँ लटकाबहादुि लभिबहादुि खुिा 

35.  ४१०१८२ िाजीविंजन यादव लिवप्रसाद पलविाि खुिा 

36.  ४१०००१ िाजु बोहिा कािीिाज हस्तबहादुि खुिा 

37.  ४१००६२ िेखा अलधकािी लवश्वनाथ कालिकाप्रसाद खुिा 

38.  ४१०१८५ िक्ष्मण खलिवडा िािहिी लवषु्णप्रसाद खुिा 

39.  ४१००२० िािबहादुि कवि चेििाि लििबहादुि खुिा 

40.  ४१०२९२ लववेक भण्डािी िेिबहादुि भैिवबहादुि खुिा 

41.  ४१०१७६ लववेकचन्द्र अलधकािी ििेििोहन लिवप्रसाद खुिा 

42.  ४१०३१० िोभा िािाङ्ग िािबहादुि गुन्डिाि खुिा 

43.  ४१०१६० श्रीवत्स उपाध्याय चिुभुथज वासुदेव खुिा 

44.  ४१००३९ संजयकुिाि िाय लनिस नेबद खुिा 

45.  ४१०२७० सिस्विी लघलििे उििाि खुिानन्द खुिा 

46.  ४१०३८२ सुिन अलधकािी लजिबहादुि केिबहादुि खुिा 

47.  ४१०३४६ सुिेि चौिागाइथ गोकणथप्रसाद कृष्णचन्द्र खुिा 

48.  ४१००७४ सुवाि चौधिी रुपिाि बुद्धििाि खुिा 

49.  ४१०११३ हिीहि लबडािी नविाज िाइिा खुिा 
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प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, हेटडौंडा कायाालय, हेटडौंडा । 

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 ८३० बजे मदनको ११०० बजे 

४३-४९ २०७६/११/६ मदनको ९३० बजे मदनको १०० बजे 
 

 

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

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


