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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४२० /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।८ 

लोक सेवा आयोग, बुटवल 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 १३९११ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः २५ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ६५४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
५४ - - - - - - 

 

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

1.  ५५००७० अमरकुमार श्रीवास्तव सुरेन्द्रप्रसाद दुर्ााप्रसाद खुला 

2.  ५५०१८२ अस्मित खड्का  अम्मरबहादुर जितबहादुर खुला 

3.  ५५०१४५ अस्मिता ज्ञवाली  र्ोजवन्द जमनप्रसाद खुला 

4.  ५५०७२३ अस्मिता सेढाई ब्रम्हलाल बलभद्र खुला 

5.  ५५०६९४ उन्नती शमाा लोकमणी जदनमणी खुला 

6.  ५५०००२ उमाकान्त भुसाल जिकाराम लोकनाथ खुला 

7.  ५५०३३२ कजिल जिजमरे रेशमलाल जललाधर खुला 

8.  ५५०१२५ कमल खासु लालबहादुर हुमलाल खुला 

9.  ५५००४३ कमल चौधरी फुलमान मनबहादुर खुला 

10.  ५५०१११ कमल थािा के्षत्री चन्द्रबहादुर जर्रबहादुर खुला 

11.  ५५०६४४ कमल श्रीस लोकबहादुर इन्द्रबहादुर खुला 

12.  ५५०००७ कृष्णप्रसाद िौडेल िेदुराम बलुराम खुला 

13.  ५५०११४ स्मखमबहादुर काकी केशबहादुर जमत्रलाल खुला 

14.  ५५०१४९ िर्तप्रसाद भुसाल जिकाराम लोकनाथ खुला 

15.  ५५०१०७ िर्तबहादुर र्ाहा ढालबहादुर जदलबहादुर खुला 

16.  ५५०१०१ िुकबहादुर राना कणाबहादुर कजवराि खुला 

17.  ५५००२२ िोिबहादुर खड्का मानबहादुर जचत्रबहादुर खुला 

18.  ५५०७५९ तुल्सीराम मराजसनी  नवराि जभमलाल खुला 
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19.  ५५००५३ दामोदर ज्ञवाली शोभाकर थानेश्वर खुला 

20.  ५५०५७४ जदिेन्द्र भुसाल  नारायणप्रसाद मुमानन्द खुला 

21.  ५५०३४२ जधरेन्द्र लम्साल  जबषु्ण िशुाराम खुला 

22.  ५५०५५७ नरे्न्द्र मल्ल िेकबहादुर दुर्ाबहादुर खुला 

23.  ५५०६३२ नन्दा भट्टराई पे्रमनारायण धनश्याम खुला 

24.  ५५०१०२ िुरन र्ौतम नरे्न्द्रबहादुर जवरबहादुर खुला 

25.  ५५०४१८ प्रकाश चािार्ाई चुडाप्रसाद धमाार्त खुला 

26.  ५५०७१५ प्रदीि काफे्ल र्णेशप्रसाद काजलकाप्रसाद खुला 

27.  ५५००३७ पे्रम कुुँ वर नरबहादुर बजलभद्र खुला 

28.  ५५०७६३ पे्रमबहादुर थािा मेिबहादुर िेकबहादुर खुला 

29.  ५५००८१ बसन्त सारु  मनबहादुर धनबहादुर खुला 

30.  ५५०५४२ बाबुराम िोखे्रल द्रोणाचाया रामकृष्ण खुला 

31.  ५५०२९८ जबियबहादुर शे्रष्ठ जबनयबहादुर उदयबहादुर खुला 

32.  ५५०११० बोमबहादुर खत्री मोजतबहादुर िरजवर खुला 

33.  ५५०३८० मनोिकुमार रु्रौ फुलदेव मायाराम खुला 

34.  ५५०१५३ मस्मन्दिा िोखे्रल धजनश्वर झजवन्द्र खुला 

35.  ५५०२८८ जमत्रप्रसाद खनाल बेदुराम जललाधर खुला 

36.  ५५००२६ यमुना के.सी. रुिालाल पे्रमलाल खुला 

37.  ५५०५५५ यादव िन्थी चेतनारायण शोभाखर खुला 

38.  ५५००२९ यादवप्रसाद िौडेल  युवराि चुडामणी खुला 

39.  ५५००४० राकेश रु्रुङ्ग  कृष्णबहादुर श्यामबहादुर खुला 

40.  ५५०५३० रािेन्द्रकुमार महत्रा लालबहादुर हररलाल खुला 

41.  ५५०५४६ रामकरन लोजनया अजमका छजवलाल खुला 

42.  ५५०५६९ रेखा थािा खड्र्बहादुर रेशमलाल खुला 

43.  ५५००४२ जवनोदकुमार बजनया जदनानाथ हररद्वार खुला 

44.  ५५०७३५ जवशाल िौडेल फसुाराम िर्नाथ खुला 

45.  ५५०१०८ जवषु्ण चन्द कृष्ण जहमबहादुर खुला 

46.  ५५००७७ जवषु्णप्रसाद िोखरेल काजशप्रसाद स्मखमप्रसाद खुला 

47.  ५५०६४६ शंकर िौडेल सुयाप्रसाद दामोदर खुला 

48.  ५५०३३१ शजमाला चौधरी  छोिेलाल ननु्क खुला 

49.  ५५०६०० सररता राना जदलाराम खमु्ब खुला 

50.  ५५०२२१ सार्र सारु चेतबहादुर जकमबहादुर खुला 

51.  ५५०१६६ सुजनल महत ढालबहादुर िशुाराम खुला 

52.  ५५०५७१ सुजमत्रा भण्डारी कुरेशचन्द्र िुरुषोत्तम खुला 

53.  ५५०७५३ सुरेश खनाल बाबुराम छजवलाल खुला 

54.  ५५०५६० हररप्रसाद भुसाल  कान्तप्रसाद रेमलाल खुला 
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प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालय, बुटवल । 

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 
 

 

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

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


