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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. 2६/076-77 लमलत 2076/05/17 

 

लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्ाालर्, महेन्द्रनगरको ववज्ञापन नं. १६३०३-१६३०७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), 

नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी ववकल समूह, राजपत्र अनंवकत वितीय शे्रणी, खररदार वा सो सरह (अप्राववविक) पदको 

माग पद संख्या १० (दश) को लावग वमवत २०७६/०१/१४ गते सञ्चावलत प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणण भर्ण वमवत 

२०७६/०३/०७ गते सञ्चावलत वितीय चरणको वलखखत परीक्षामा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत जिा ६७२ जना 

उिेदवारहरूमधे्य पवहलो चरणको प्रथम पत्र र वितीय चरणको वितीय र तृतीय पत्रको कूल प्राप्ताङ्कका आिारमा वणाणनुक्रम 

अनुसार देहायका रोल नं. तथा नाम, थर भएका उिेदवारहरूलार्ण देहायको वमवत र समयमा लोक सेवा आर्ोग, 

महेन्द्रनगर कार्ाालर्, महेन्द्रनगरमा सञ्चालन हुने कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तवाणताणका लावग छनौट गने वनणणय 

भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारहरूले नेपाली 

नागररकताको प्रमाणपत्र, शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत, हालै खखचेको पासपोटण 

सार्जको फोटो २ प्रवत, दरखास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत भरी प्रवेशपत्र वलर्ण तोवकएको वदन १ 

(एक) घण्टा अगावै अन्तवाणताण हुने कायाणलयमा उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनािारा जानकारी गरार्एको छ । 

 

सेवा, समूह, उपसमूहः न्याय, न्याय/स.व.  पदः खररदार वा सो सरह       तह/शे्रण ः रा.प.अनं.वितीय 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६/०३/०७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाणलय 

ववज्ञापन नं.                        ............./०७५-७६ १६३०३ १६३०४ १६३०५ १६३०६ १६३०७ - - 

वकवसम खुला मवहला आ.ज. मिेसी दवलत अपाङ्ग वप.के्ष. 

माग पद संख्या ५ २ १ १ १ - - 

वितीय चरणको वलखखत परीक्षामा सखिवलत संख्या ६७२ 

अन्तवाणताणको लावग छनौट भएको संख्या ७ ४ ५ ३ ३ - - 

 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम,थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1  831258 उमेश कुमार चौिरी राम बहादुर चौिरी गुलाबु डगौरंा आ .ज.  

2  831288 कमलेश  कुमार  शमाण  रामबालक लोहार वैजनाथ लोहार मिेसी 

3  832049 कवव राज जोशी गंगा दत्त जोशी बीरबहादुर जोशी खुला 

4  830162 कुल बहादुर खवास रण बहादुर खवास मान बहादुर खवास आ .ज.  

5  831238 कृष्ण प्रसाद चौिरी रेशमन चौिरी चुलुवा चौिरी खुला, आ .ज.  

6  830056 गीता  भट्ट जोशी भावगरथ भट्ट देव लाल भट्ट मवहला 

7  830948 छवव लाल शमाण दुगाण लाल जैसी परु  जैसी खुला 
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क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम,थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

8  831301 वदनेश प्रसाद जोशी अम्बा दत्त जोशी खेमराज जोशी खुला 

9  830847 वदपक  थापा िन बहादुर थापा गुमानी  वसंह थापा खुला 

10  830953 िन बहादुर साकी भान बहादुर साकी रामे  साकी दवलत 

11  830674 िारा कुमारी भण्डारी करबीर भण्डारी हरी वसंह भण्डारी मवहला 

12  830366 वनता  िामी पे्रम वसंह िामी िन वसंह िामी मवहला 

13  831341 वनमणल   चौिरी वदवलप  चौिरी सुि  राम चौिरी खुला, आ .ज.  

14  830233 बाल कुमार यादव मोहन नारायण यादव सवणजीत भगत यादव मिेसी 

15  830214 वबर बहादुर चौिरी हरीराम डगौरंा गोरखु डगौरंा आ .ज.  

16  830571 मोहन बहादुर सुनार वबकण  बहादुर सुनार जहरे  सुनार दवलत 

17  831373 रम्भा  िामी करववर वसह िामी करन वसह िामी मवहला 

18  830244 राम बाबु राम राजेश्वर राम स्वरूप राम मिेसी 

19  830110 लक्ष्मण राम  दयाल गोकुले  लोहार चन्द्री  लोहार दवलत 

20  830706 हरेन्द्र बहादुर वबष्ट बीर बहादुर वबष्ट जग वबष्ट खुला 

 

कम्प्युटर स प पर क्षण पर क्षा तथा अन्तवााताा हुने स्थानः 

लोक सेवा आर्ोग, महेन्द्रनगर कार्ाालर्, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर  । 

 

कम्प्युटर स प पर क्षण तथा अन्तवााताा कार्ाक्रम सञ्चालन हुने लमलत र समर्ः- 

लमलत वणाानुक्रम नम्बर कम्प्युटर स प पर क्षण हुने समर् अन्तवााताा हुने समर् 

२०७६/०६/०६ गते 
१-५ वबहान ८.०० बजे वबहान ११.०० बजे 

६-१० वबहान ८.४५ बजे वदनको २.०० बजे 

२०७६/०६/०७ गते 
११-१५ वबहान ८.०० बजे वबहान ११.०० बजे 

१६-२० वबहान ८.४५ बजे वदनको २.०० बजे 
 

पुनश्चः अको सूचना भएमा बाहेक कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तवाणताण तोवकएको वदन सावणजवनक ववदा पनण गएमा पवन उक्त कायणक्रम यथावत् सञ्चालन हुने । 

 

 

.............................. .............................. .............................. 

(पुष्पराज खनाल) (ववषु्ण प्रसाद दाहाल) (एकनारायण शमाण) 

शाखा अलिकृत केन्द्र र् प्रलतलनलि उप सलिव 
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