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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपरु, डोटी 
सूचना नं. ३२ /०७९-८० मिम िः- २०७९।०५।२१ 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
 

लोक सेवा आयोग, इिाम कार्ाािर्, इलािको देहायका मवज्ञापनको मिम  २०७८।०४।१६ ग े इलाि परीक्षा केन्द्रिा सञ्चामल  

मलमि  परीक्षािा सममिमल  उमिेदवारहरु िध्ये बर्ाानकु्रिानसुार देहायका रोल नमबर, नाि थर भएका उमिेदवारहरु उत्तीर्ा भई कम्यूटर सीप 

परीक्षर्  था अन्द् रवा ााका लामग छनौट भएको व्यहोरा समबमन्द्ि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका 

उमिेदवारहरुले देहायको स्थान, मिम  र सियिा हुने अन्द् रवा ाा मदन आउँदा पासपोटा साईजको फोटो २ प्रम , प्रिार्पत्रहरुको सक्कल समह  

नक्कल २/२ प्रम , दरिास्  फारािको प्रथि पाना २ प्रम   था   ृीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको  सिय भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगाव ै

उपमस्थ  हुनपुने छ । कम्यूटर सीप परीक्षर्  था अन्द् रवा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएिा पमन उक्त  कायाक्रि यथाव  सञ्चालन 

हुनेछ । 
 

सेवा, समूह :– मवमभन्द्न        पद :– िररदार वा सो सरह   शे्रणी :– रा.प.अनं.मि ीय 

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर् :– लोक सवेा आयोग, मदपायल कायाालय, राजपरु डोटी । 

मवज्ञापन नं.  ......../०७६-७७ १०६०३ १०६०४ १०६०५ १०६०६ १०६०७ 

मकमसि : िुिा मलहिा आ.ज. मधेशी अपाङ्ग 

िाग पद संख्या : १३ ३ १ २ १ 

मलमि  परीक्षािा सममिमल  संख्या : २३३ 

अन्द् रवा ााका लामग छनौट भएको संख्या : १९ १० १० १० ४ 
 

ब.क्र.नं. रोि नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

१ १००२० अरुर् सेन्द्दाङ्ग कैलाश श्याि कर्ा िलुा, आ.ज. 

२ १११७७ अरुर्कुिार साह िन्द्सीप्रसाद चौठी िलुा, ििेशी, अपाङ्ग 

३ १०५६५ किला दवेी मलमब ु इन्द्रबहादरु बलबहादरु िमहला, आ.ज. 

४ १०५३३ कल्पना बराल होिनाथ भाष्कर अपाङ्ग 

५ १०३६५ केशव िड्का रङ्गबहादरु मटकाबहादरु िलुा 

६ १०८९९ कोमपला पौड्याल नारदप्रसाद केदारनाथ िलुा, िमहला 

७ ११२६७ गर्ेश सवुदेी घनश्याि देवीचरर् िलुा 

८ १०५७० गोमबन्द्दकुिार साह राि दलुार रािजस िलुा, ििेशी 

९ ११०२२ मज ेन्द्र यादव मवलास  फौदी ििेशी 

१० १०५९५ मदनेश राई  ेजबहादरु जी बहादरु आ.ज. 

११ १०६९६ मदपा न्द्यौपान े गायत्रीप्रसाद बैकुण्ठ िमहला 

१२ १०४३१ मदपा मलमब ु  ेजबहादरु जग बहादरु िलुा, िमहला, आ.ज. 

१३ १११५१ मदलिान योङहाङ हका जङ्ग  रािमसहं िलुा, आ.ज. 

१४ १०१९६ नदने मघमसङ्ग मवश्वराज िनराज आ.ज. 

१५ १०१६६ नमवनप्रकाश हिाल िनबहादरु भरबहादरु अपाङ्ग 
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ब.क्र.नं. रोि नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

१६ १०६२५ मन ा दास रािनारायर् श्री चन्द्र  िमहला 

१७ १०३०६ पजुा न्द्यौपान े रूक्िाग  दािोदर िलुा, िमहला 

१८ ११३२४ परु्ाबहादरु एके्तन म लकबहादरु डमबरबहादरु आ.ज. 

१९ १०६४३ पषु्ष भट्टराई मटकाराि भीिनाथ िलुा 

२० १०६९४ मबनोद भण्डारी डण्डप्रसाद पषु्पलाल िलुा 

२१ १११३३ मबिलचन्द्र थापा भवुानी शकंर देवीचरर् िलुा 

२२ ११२४६ िहिद अ्सर िहिद जमहर िहिद हामसि िलुा, ििेशी, अपाङ्ग 

२३ १०२७५ रािप्रसाद मलमब ु पथृीलाल बिप्रसाद आ.ज. 

२४ १०७५४ रोमजना िम वडा नेत्रप्रसाद भेदनाथ िमहला 

२५ १०१९४ लक्ष्िी पोख्रले सयुा प्रसाद रंगलाल िलुा, िमहला 

२६ १०९६५ लक्ष्िी सबु्बा मभिबहादरु डमबरमसंह िमहला, आ.ज. 

२७ १०५८५ लक्ष्िीनारायर्  ाजपरुरया िनगोपाल ििेा िलुा, आ.ज. 

२८ १०९५९ लक्ष्िीप्रसाद पौड्याल सोिनाथ िािवप्रसाद िलुा 

२९ १०९५८ मवशशे्वरप्रसाद यादव देवलाल फमनलाल ििेशी 

३० १०२७९ मशवकुिार साह लक्ष्िी मबराजी िलुा, ििेशी 

३१ १०५५३ शमुशलकुिार पमंड   दानालाल िलमुक ििेशी 

३२ १०६३२ संजय राय यादव लक्ष्िी जोगेन्द्र िलुा, ििेशी 

३३ १०९०९ सकल देब यादब मशवनारायर् असफी ििेशी 

३४ १०४०० समिर मनरौला इश्वरीप्रसाद मटकाराि िलुा 

३५ १०९६१ सरेुशकुिार राउ  राजमकशोर बमशष्ठ ििेशी 

३६ १०५७६ सषु्िा सबु्बा मग ाबहादरु पदिबहादरु िमहला 
 

कम््रू्टर सीप परीक्षण परीक्षा र अन्तरवाताा हुने स्थान र लमलत : 

लोक सवेा आयोग, इलाि कायाालय, इलाि । 

कम््रू्टर सीप परीक्षण कार्ाक्रम 
 

अन्तरवाताा कार्ाक्म 

ब.क्र.नं. लमलत समर् 
 

ब.क्र.नं. लमलत समर् 

१-६  

२०७९।०६। १० ग े 

मबहान ७:०० बजे 
 

१-६  

२०७९।०६। १० ग े 

मबहानको ११:०० बजे 

 ७-१२ मबहान ८:०० बजे 
 

 ७-१२ मदनको १:०० बजे 

 १३-१८ मबहान ९:०० बजे 
 

 १३-१८ मदनको ३:०० बजे 

१९-२४  

२०७९।०६।११ ग े 

मबहान ७:०० बजे 
 

१९-२४  

२०७९।०६।११ ग े 

मबहानको ११:०० बजे 

 २५-३० मबहान ८:०० बजे 
 

 २५-३० मदनको १:०० बजे 

 ३१-३६ मबहान ९:०० बजे 
 

 ३१-३६ मदनको ३:०० बजे 

पुनश्च :   रोल नं. १११९९ का उमिेदवारले वस् गु  उत्तरपमुस् कािा "मक" उल्लेि नगरेको मनजको वस् गु  उत्तरपमुस् का रद्द गररएको छ । 

 

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

  (मनरोज बस्ने )            (रिशेकुिार कटुवाल)             (ज्ञानेन्द्र पराजलुी) 

           शािा अमिकृ          शािा अमिकृ                     उप-समचव 


