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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५२७ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२९ 

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  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 १३९२१ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ४ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ५०८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३५ - - - - - - 

 

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

1.  ५५००५६ अञ्जु कंडेल हरिबहादुि ित्नबहादुि खुला 

2.  ५५००४९ अनिल यादव िामशंकि िामप्रसाद खुला 

3.  ५५००२१ अनिलकुमाि दास िामप्रकाश कािी खुला 

4.  ५५०३६३ अजुुि आचायु  मनििाम नवषु्ण खुला 

5.  ५५०१३५ कमल खासु लालबहादुि हुमलाल खुला 

6.  ५५०१२० कमल थापा के्षत्री चन्द्रबहादुि नििबहादुि खुला 

7.  ५५०००९ कृष्णप्रसाद पौडेल जेदुिाम बालुिाम खुला 

8.  ५५०१२३ खखमबहादुि काकी केशबहादुि नमत्रलाल खुला 

9.  ५५०१६० जितप्रसाद भुसाल निकािाम लोकिाथ खुला 

10.  ५५०११५ जितबहादुि िाहा ढालबहादुि नदलबहादुि खुला 

11.  ५५०१८६ तुल्सीिाम मिानसिी  िविाज नभमलाल खुला 

12.  ५५००६२ दामोदि ज्ञवाली शोभाखि थािेश्वि खुला 

13.  ५५०२२२ धामबहादुि ढेंिा िेत्रबहादुि पुिािाम खुला 

14.  ५५०५३१ ििेन्द्र मल्ल िेकबहादुि दुिाुबहादुि खुला 

15.  ५५०००४ प्रनतमा पाणे्ड कृष्णप्रसाद पे्रमिािायण खुला 

16.  ५५००३९ पे्रम कुुँ वि ििबहादुि बनलभद्र खुला 

17.  ५५०५५९ पे्रमबहादुि थापा मेघबहादुि िेकबहादुि खुला 

18.  ५५००६६ बाबुिाम पोखे्रल द्रोणाचायु िामकृष्ण खुला 
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19.  ५५०२८४ नबजयबहादुि शे्रष्ठ नबियबहादुि उदयबहादुि खुला 

20.  ५५००९१ नबषु्णप्रसाद पोखिेल कानशप्रसाद खखमप्रसाद खुला 

21.  ५५०१६५ मिोज पन्थी  िेकिाज निकािाम खुला 

22.  ५५०३७७ मिोजकुमाि िुिौ फुलदेव मायािाम खुला 

23.  ५५०१६४ मखिपा पोखे्रल धनिश्वि झनवन्द्र खुला 

24.  ५५०२१२ मुकुि ज्ञवाली मुखििाथ लीलाधि खुला 

25.  ५५०१२१ यादव ज्ञवाली चुिप्रसाद चन्द्रप्रसाद खुला 

26.  ५५००५० िाकेश िुरुङ्ग  कृष्णबहादुि श्यामबहादुि खुला 

27.  ५५०५५५ िानजबबहादुि बानियाुँ निकाबहादुि नभमबहादुि खुला 

28.  ५५०१३९ िाधेश्याम मण्डल िामपृत मुसाई खुला 

29.  ५५०५३५ िेखा थापा खड्िबहादुि िेशमबहादुि खुला 

30.  ५५००५४ सिेश के.सी. तोयािाथ लोकबहादुि खुला 

31.  ५५००७० सीता िैिे भण्डािी लोकहिी िुरुप्रसाद खुला 

32.  ५५०००५ सुदेि सुवेदी कृष्णप्रसाद तािािाथ खुला 

33.  ५५०११७ सुनिलकुमाि यादव  िामचन्द्र मौजे खुला 

34.  ५५०५०७ हरिििि िाम पिमेश् वि नघिाई खुला 

35.  ५५०३७१ नहमबहादुि नबश्वकमाु उमबहादुि जंिबहादुि खुला 

पुनश्चः रोल नौं. ५५०४४० का उिेदवारले उत्तरपुखस्तकामा "मक" उले्लि नगरेको हँुदा मनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ । 

 

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 २०७६/११/३० मदनको ७०० बजे 
मदनको ११३० बजे 

७-१२ २०७६/११/३० मदनको ८०० बजे 

१३-१८ २०७६/११/३० मदनको ९०० बजे 
मदनको २०० बजे 

१९-२४ २०७६/११/३० मदनको १००० बजे 

२५-३० २०७६/१२/२ मदनको ७०० बजे 
मदनको ११३० बजे 

३१-३५ २०७६/१२/२ मदनको ८०० बजे 
 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


