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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४१८ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।८ 

लोक सेवा आयोग, पोिरा 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 १२९५७ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ३३ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा      ५७६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
६६ - - - - - - 

 

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

1.  ४५०३०१ अनु गिरी केदार भरत खुला 

2.  ४५०१५० अरुण रोका  गभमबहादुर नरबहादुर खुला 

3.  ४५०४८७ अरुु्न रावत चामे्र पुठे खुला 

4.  ४५०१६३ अशोक उपरकोटी  संखबहादुर गबरु्मान खुला 

5.  ४५०४३१ आगशष गतवारी गवषु्णप्रसाद रेवतीरमण खुला 

6.  ४५०६२४ ओमप्रकाश गवश्वकमाु मेघबहादुर माधे खुला 

7.  ४५०६४७ कगपल पोखरेल कृष्ण गमत्रलाल खुला 

8.  ४५०६२७ कलकबहादुर खड्का गहराबहादुर गसंिे खुला 

9.  ४५०२५१ कुमार पण्डित के्षत्री रामचन्द्र गललाबहादुर खुला 

10.  ४५०७२५ के.पवनकुमार गतवारी खेमरार् गटकाराम खुला 

11.  ४५००४७ िणेश काफे्ल ओमकान्त चुडामणी खुला 

12.  ४५०७३५ िणेश शमाु पदमप्रसाद केशव खुला 

13.  ४५०१०८ िीता चन्द  के्षत्रबहादुर गवरबहादुर खुला 

14.  ४५०२१४ िोगवन्द नेपाली पे्रमबहादुर मगतमान खुला 

15.  ४५०००८ चन्द्रकान्त शमाु देगवलाल शोभाखर खुला 

16.  ४५०१७५ चुडारार् खनाल सोमनाथ पुणुचन्द्र खुला 

17.  ४५०१५९ र्यबहादुर गर्.टी. रामबहादुर मनगवर खुला 

18.  ४५००४२ टेक गबस्ट गबठारी भवानगसह सिराम खुला 
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19.  ४५०६०५ गडलबहादुर सारु कहरगसंह रत्नगसंह खुला 

20.  ४५०५८९ तारादेवी रावल हररबहादुर भक्तबहादुर खुला 

21.  ४५०३७५ गदनेश रानाभाट मानबहादुर शेरबहादुर खुला 

22.  ४५०१६७ गदपक खनाल कृष्णबहादुर चन्द्रबहादुर खुला 

23.  ४५०४७५ धु्रब रोका बाबुराम धनबहादुर खुला 

24.  ४५०५१८ नगबना गघगमरे रामर्ी धमुदत्त खुला 

25.  ४५०२८८ पुष्पकमल थापा मनबहादुर कणुबहादुर खुला 

26.  ४५०२५६ बसन्त बरुवाल सािरबहादुर रामबहादुर खुला 

27.  ४५०४२९ बालकृष्ण पौडेल टीकाराम गबगनमाधव खुला 

28.  ४५०६२८ गबबेककुमार प्रर्ापती रामगर्वन र्यलाल खुला 

29.  ४५०२७३ भितगसंह वली कृष्णो धनबहादुर खुला 

30.  ४५०६६९ भिवान ओली देउराम साकी खुला 

31.  ४५०१९७ मंिला डााँिी देवरार् िंिाराम खुला 

32.  ४५०४५५ मधुगवलास बढु गभमप्रसाद बलभद्र खुला 

33.  ४५०२०९ मगनषा चौधरी कान्छु पगतराम खुला 

34.  ४५०५१६ मगनषा गव.क. खड्कबहादुर आसगवर खुला 

35.  ४५००५६ महासािर पौड्याल रारे्न्द्र रामुनाथ खुला 

36.  ४५०७३८ महेश्वर शमाु कमलेन्द्र रामादर खुला 

37.  ४५०६३० माधबप्रसाद न्यौपाने गपताम्बर गमत्रलाल खुला 

38.  ४५०३८५ गमना के.सी. थलबहादुर मेवालाल खुला 

39.  ४५०४११ यज्ञप्रसाद कंडेल तुलसीराम चक्रपाणी खुला 

40.  ४५०३६४ रगव दुवाल िणेशबहादुर गशवलाल खुला 

41.  ४५००५५ रगवन्द्र के्षत्री चुपेन्द्रबहादुर नरबहादुर खुला 

42.  ४५०१११ रार्गतलक थापा कगवरार् गवरबहादुर खुला 

43.  ४५०७३४ रारे्न्द्र भिारी रुक्माित गललाबल्लौ खुला 

44.  ४५०६६३ रामचन्द्र गिरी  िणेश गपताम्बर खुला 

45.  ४५०२१३ लक्ष्मी बुढाथोकी रामलाल गभमबहादुर खुला 

46.  ४५०१९४ वषाु के.सी. ठाकुरप्रसाद अम्मररार् खुला 

47.  ४५०२२९ गवज्ञान खड्िी ज्ञानबहादुर गर्तबहादुर खुला 

48.  ४५०००७ गवशाल ढंुिाना  कृष्णरार् बुगिसािर खुला 

49.  ४५०२९२ शान्त पौडेल बगद्रनारायण रामचन्द्र खुला 

50.  ४५०३०५ गशवरार् पौडेल इश्वरीप्रसाद गहमलाल खुला 

51.  ४५०४१४ संिीता सेन हुमबहादुर रु्द्धबहादुर खुला 

52.  ४५०४५९ संसार गतवारी र्नकलाल पे्रमनारायण खुला 

53.  ४५०६२३ सन्तोष भिारी होमबहादुर कगवरार् खुला 

54.  ४५०४९७ सण्डन्दप लम्साल िणेशप्रसाद शेषकान्त खुला 

55.  ४५०१७४ सन्दीप रेग्मी  िुरुदत्त धनलाल खुला 

56.  ४५०२१६ सने्दश शे्रष्ठ ताराभक्त कोगटनारायण खुला 

57.  ४५००८४ सरोर् शमाु वागे्ल ज्ञार् दिपानी खुला 

58.  ४५०६२१ गसता भुतेल भट्टराई गललाभल्लौ गटकाराम खुला 
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59.  ४५०२०४ सीता उपे्रती गडल्लीराम दगधराम खुला 

60.  ४५०२०५ सुदशुन भिारी कृष्णरार् हेमलाल खुला 

61.  ४५०३६० सुगनल पण्डित  ररगषराम शोभाखर खुला 

62.  ४५०१९२ सुन्दर भट्टराई गहमलाल झवाखर खुला 

63.  ४५०६१९ सुयुरार् गघगमरे बलराम कुलप्रसाद खुला 

64.  ४५०१८७ सूयु पौडेल लेखनाथ देगवप्रसाद खुला 

65.  ४५०५२१ हेमबहादुर गर्.सी. लोकबहादुर लालबहादुर खुला 

66.  ४५००२१ ज्ञानेन्द्र मरहट्टा दामोदर गपताम्बर खुला 

पुनश्चः रोल नं. ४५०६८४ र ४५०७०६ का उमे्मदवारले उत्तरपुण्डिकामा "कि" उले्लख निरेको हुाँदा गनर्हरुको उत्तरपुण्डिका रि 

िररएको छ ।  

 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, पोिरा कायाालय, पोिरा । 

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 ८३० बजे मदनको ११०० बजे 

६१-६६ २०७६/११/७ मदनको ९३० बजे मदनको १०० बजे 
 

 

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

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


