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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४२१ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।८ 

लोक सेवा आयोग, दाङ 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 १४४७२ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः २५ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ९९३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
५१ - - - - - - 

 

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

1.  ६१००५२ अतििकुमार चौधरी गोपालप्रसाद बासुराम खुला 

2.  ६१०३२० अमृिबहादुर रोकामगर खकक बहादुर रामबहादुर खुला 

3.  ६१०८४९ अशोक चौधरी तिकुलाल गुररलाल खुला 

4.  ६१०३९१ आदशक के.सी. ररखेश्वर तपउवर खुला 

5.  ६१०५८७ आयुषा बसे्नि तबरबहादुर जगबहादुर खुला 

6.  ६१०२७४ आतशष चौधरी खुतशराम चुडामणी खुला 

7.  ६१०३८० तकरण के.सी. खखमबहादुर लंकबहादुर खुला 

8.  ६१०६३९ कृष्णप्रसाद िारु सोमल गनु्न खुला 

9.  ६१०१७१ कृष्णबहादुर खडका  टोपबहादुर तवरवल खुला 

10.  ६११२६७ जयकुमारी तव.क. बाडी तदलबहादुर खुला 

11.  ६१०५८१ तजवराज के.सी. टेकबहादुर भुमबहादुर खुला 

12.  ६१०१९३ तडलराज पौडेल रतवलाल तिमलाल खुला 

13.  ६१०५४८ देविारायण चौधरी गणेशकुमार बुझबहादुर खुला 

14.  ६१०१३७ िगेन्द्र भण्डारी पुणकबहादुर गजेन्द्रबहादुर खुला 

15.  ६१०४४७ िररन्दर कुमार िप्तबहादुर पठािे खुला 

16.  ६१०२७९ िवराज खड्का मिबहादुर रािे खुला 

17.  ६१०२०३ िवराज रोका हुकुमबहादुर माितसंह खुला 

18.  ६१०४३० तिरज लामीछािे देतवदत्त प्रसुराम खुला 
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19.  ६१०४३९ तिशा घिी तभमबहादुर इन्द्रबहादुर खुला 

20.  ६१०५०५ प्रकाश ओली झुतपलाल कणकबहादुर खुला 

21.  ६१०४११ प्रमोद चौधरी डुगला लालमिी खुला 

22.  ६१०५१४ बसन्ता िापा हुमबहादुर पलबहादुर खुला 

23.  ६१०२२६ तबिोद चौधरी राजबहादुर टेङ्गिु खुला 

24.  ६१०६०६ तबिोद चौधरी खुतशराम छुतिलाल खुला 

25.  ६१०३०३ तबरबहादुर के.सी. िेवबहादुर सन्ततवर खुला 

26.  ६१०७९८ बेतबिा शमाक बतिप्रसाद िारायणप्रसाद खुला 

27.  ६१०२७० भागवि तघतमरे ज्ञािुराम हुमाकान्त खुला 

28.  ६१०४६६ भाविा महरा टंकेश्वर केशरु खुला 

29.  ६१०२२८ तभष्मा तब.क. सुकबहादुर सेमसर खुला 

30.  ६१०१७४ महेश्वर िारु गंगाराम लोहारी खुला 

31.  ६१०४५८ यज्ञप्रसाद यरी तदपकबहादुर खखमलाल खुला 

32.  ६१०३९४ योगेश योगी पे्रमिाि तजिुिाि खुला 

33.  ६१०५०८ रणमायाकुमारी चौधरी सम्फु होलबहादुर खुला 

34.  ६१०४५९ रतवन्द्र बुढामगर झरे हके खुला 

35.  ६१०६२६ रामबहादुर गुरुङ्ग मािबहादुर चन्द्रबहादुर खुला 

36.  ६१०७३५ तललाधर वली भिे मेहरमाि खुला 

37.  ६१००५८ तवक्रमकुमार सुिार दलबहादुर हकक बहादुर खुला 

38.  ६१०५५८ तववेककुमार तसंह ध्वजबहादुर लोकबहादुर खुला 

39.  ६१०१३६ तवषु्णबहादुर बुढा बुखिराम तहराबहादुर खुला 

40.  ६१००५० तशबलाल घिी  केवलराम रािो खुला 

41.  ६१००९७ शेरकुमार मल्ल तचत्रबहादुर दलबहादुर खुला 

42.  ६१०७८४ सन्तोष वली िन्दबहादुर ढोली खुला 

43.  ६१०३९६ सरोज डााँगी तमत्रलाल दलबहादुर खुला 

44.  ६१०५३२ सातवत्री कुसारी टेकबहादुर अमरतसंङ खुला 

45.  ६१०४१३ सुतिल चौधरी महिो छत्रधारी फागु खुला 

46.  ६१०१५२ सुभास िापा झलकबहादुर भक्तबहादुर खुला 

47.  ६१०४७४ सुमि बुढामगर तडलबहादुर िसो खुला 

48.  ६१०७२६ सुरज सुबेदी माधवप्रसाद चुरामणी खुला 

49.  ६१०५२१ सुवास पोखरेल मुखक्तराम तिलकण्ठ खुला 

50.  ६१०३२३ सुवास भट्टराइक ओमप्रकाश बालकृष्ण खुला 

51.  ६१०२१४ तहरा बुढा मतिराम तिलकप्रसाद खुला 
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प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, दाङ कायाालय, दाङ । 

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 

४९-५१ २०७६/११/६ मदनको ९३० बजे मदनको ३०० बजे 
 

 

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

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


