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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५२४ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२९ 

लोक सेवा आयोग, हेटौडा 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  सहायक कम्प्युटर अपरेटर तहः चडथो 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।२४ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १२५६५ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः २ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा      २८५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१५ - - - - - - 

 

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

1.  ४१००११ अजय प्रधान लििानाथ लिथथदास खुिा 

2.  ४१०३६४ अलनश  दुिाि ओमप्रसाद पे्रमनारायण खुिा 

3.  ४१०१५४ अरलिन्दकुमार साह राजलकशोर रामऔिार खुिा 

4.  ४१००१४ कंचनकुमार यादि देिकुमार रामबरण खुिा 

5.  ४१०३९३ गोमा  रानामगर िेदबहादुर बुद्धिबहादुर खुिा 

6.  ४१०१९९ चन्दनप्रसाद रौलनयार कामेश्वरप्रसाद रामश्वरुप खुिा 

7.  ४१००१० जोनीकुमार गुप्ता आिोक शमु्भप्रसाद भरिप्रसाद खुिा 

8.  ४१००९८ निराज ररजाि हररप्रसाद टेकप्रसाद खुिा 

9.  ४१००३२ लप्रया बुढाथोकी बमबहादुर बिबहादुर खुिा 

10.  ४१००२२ मनोजकुमार  साह लशिदयाि लजिु खुिा 

11.  ४१००३५ राजुकुमार लसहं सोमन भोिाई खुिा 

12.  ४१०२२० लििेकचन्द्र अलधकारी रमेशमोहन लशिप्रसाद खुिा 

13.  ४१००२५ श्यामप्रसाद गौिम लििानाथ लिषु्णिाि खुिा 

14.  ४१०१८२ सुलदप अलधकारी बिरामबहादुर रामनाथ खुिा 

15.  ४१०३४८ सुबासलसन्तान िामा  जगिबहादुर िािलसं खुिा 
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प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, हेटडडा कायाालय, हेटडडा । 

ब. क्र. नं. लमलत प्रयोगात्मक परीक्षाको समय अन्तवााताा कायाक्रमको समय 

१-६ २०७६/११/३० मदनको ७०० बजे मदनको ११०० बजे 

७-१२ २०७६/११/३० मदनको ८०० बजे मदनको १०० बजे 

१३-१५ २०७६/११/३० मदनको ९०० बजे मदनको ३०० बजे 
 

 

 
(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


