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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५३० /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२९ 

लोक सेवा आयोग, दिपायल 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 १५८१४ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ५ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ४२५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
२८ - - - - - - 

 

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

1.  ७७००७० अम्मरबहादुर विष्ट वहरालाल अविि खुला 

2.  ७७०४०३ उमेशकुमार भट्ट कृष्णदेि धमाानन्द खुला 

3.  ७७०३३७ एकेन्द्रबहादुर वबष्ट कैले नरध्वज खुला 

4.  ७७०३९३ कर्ाबहादुर चन्द लवलि वबरा खुला 

5.  ७७०३९२ कल्पना शाह वमनबहादुर गंगाबहादुर खुला 

6.  ७७०३२६ वकशोर बोहरा हरीलाल ठगी खुला 

7.  ७७०१०५ गोपालबहादुर बोहरा दानव ंह परुिा खुला 

8.  ७७०५६६ छविलाल राना प्रलाद नन्दलाल खुला 

9.  ७७०२९२ विकाव ंह वबष्ट जैदेबव ह लविव ह खुला 

10.  ७७०२४९ िुल ीकुमारी बोकिी  रामदत्त शोभादत्त खुला 

11.  ७७०३०९ नबराज ओझा भोजराज रामचन्द्र खुला 

12.  ७७०४८४ वनराजनकुमार झा व याराम दामोदर खुला 

13.  ७७००२० पिनकुमार महिो पे्रम ागर प्रगा  खुला 

14.  ७७०२११ पवित्राकुमारी राना िोपबहादुर जुठे खुला 

15.  ७७००३९ प्रकाश  ाउद देिव ंह पौनो खुला 

16.  ७७०३५९ प्रवदपराज भट्ट खेमराज भौने खुला 

17.  ७७०३८७ प्रशुराम ररजाल िोयानाथ बालकृष्ण खुला 

18.  ७७००७४ बााँचमल थापा  वहरालाल रामचन्द्र खुला 
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19.  ७७०३३२ भक्तराज अिस्थी रघुनाथ कालु खुला 

20.  ७७०४६० भरिप्र ाद उपाध्याय वबषु्णप्र ाद भगिविप्र ाद खुला 

21.  ७७०२१२ महेश अिस्थी धमाानन्द प्रिाप खुला 

22.  ७७०५०९ राजकुमार चौधरी वजिबहादुर लौिन खुला 

23.  ७७००५६ रुपेश रािल वशिहरर वमवन खुला 

24.  ७७००६७ लालबहादुर बोहरा रर्बहादुर जिानव ंह खुला 

25.  ७७०००२  वमाला चौधरी कमान पहलमान खुला 

26.  ७७०००३  ुवनलकुमार चौधरी दमनकुमार दुगााप्र ाद खुला 

27.  ७७०४४७ हररचन्द्र वि.क. दले ढोली खुला 

28.  ७७००९३ हेमन्त चन्द कृष्णबहादुर करबीर खुला 

 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, मदपायल कायाालय, मदपायल । 

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

१-६ २०७६/११/२१ मदनको ७०० बजे 
मदनको २०० बजे 

७-१२ २०७६/११/२१ मदनको ८०० बजे 

१३-१८ २०७६/११/२२ मदनको ७०० बजे 
मदनको ११०० बजे 

१९-२४ २०७६/११/२२ मदनको ८०० बजे 

२५-२८ २०७६/११/२२ मदनको ९०० बजे मदनको २०० बजे 
 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


