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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपरु, डोटी 
सूचना नं.  ४ ४५/०७९-८० मिम िः- २०७९।०६।३० 

 

लिलित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
 

लोक सेवा आयोग, सरु्खे  कायाालयको लिज्ञापन न ं१४७५२-१४७५६/०७७-७८ (िुिा/समािेशी), नेपाि न्याय सेिा,  न्याय 

सिहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सबु्बा िा सो सरह पदको िाग पद संख्या ७ (सात) का लामग सुिेत, जुम्िा, डोल्पा र हुम्िा 

परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षािा सममिमल  भएका उमिेदवारहरुको प्रथि र मि ीय चरणको मलमर्ख  परीक्षाको प्राप्ताङ्कको कुल योगको आधारिा 

उत्तीणा भएका दहेायका रोल नमबर, नाि थर भएका उमिेदवारहरुलाई वणाानकु्रिानसुार दहेायको मिम  र सियिा  लोक सेवा आयोग, सरु्खे  

कायाालय, सरु्खे िा सञ्चालन हुने कम््युटर सीप परीक्षण परीक्षा तथा अन्तरिातााका लामग छनौट भएको व्यहोरा समबमन्द्ध  सबैको 

जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

छनौट भएका उमिेदवारहरुले िोक सेिा आयोग लनयमाििी, २०७९ को लनयम ४०(१) बिोमजि कम्यटुर सीप परीक्षण  था 

अन्द् वाा ा हुने मिम  भन्द्दा ७ (सात) मदन अगावै नेपाली नागररक ाको प्रिाणपत्र, पासपोटा साईजको फोटो २ प्रम , प्रिाणपत्रहरुको सक्कल 

समह  नक्कल २/२ प्रम , दरर्खास्  फारािको प्रथि पाना २ प्रम   था   ृीय पाना भरी पेश गनुाहुन र अन्द् वाा ााका मदन प्रवेशपत्र मलई 

 ोमकएको  सिय भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगावै समबमन्द्ध  कायाालयिा उपमस्थ  हुन सिे  यसै सचूनािारा जानकारी गराइन्द्छ  । कम्यटूर सीप 

परीक्षण  था अन्द् रवा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएिा पमन उक्त कायाक्रि यथाव  सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेिा, समूह:- न्द्याय/न्द्याय       पद:- नायब सबु्बा वा सो सरह   शे्रणी:- रा.प.अनं. प्रथि 

नलतजा प्रकाशन गने कायाािय:- लोक सेवा आयोग, मदपायल कायाालय, राजपरु डोटी  । 

मवज्ञापन नं.  ......../०७७-७८ १४७५२ १४७५३ १४७५४ १४७५५ - - - 

मकमसि: िुिा मलहिा आ.ज. मधेशी दलित अपाङ्ग लप.के्ष. 

िाग पद संख्या: ४ १ १ १ - - - 

मलमर्ख  परीक्षािा सममिमल  संख्या: ६९ 

अन्द् रवा ााका लामग छनौट भएको संख्या: ७ १ ४ १ - - - 
 

ब.क्र.नं. रोि नम्बर उम्मेदिारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

१ ६५०१५५ कमपल कोइराला नन्द्द केशर रत्नार्खर र्खलुा 

२ ६५१७७० गणशे बहादरु राना िगर  दल  बहादरु म लमवर आ.ज. 

३ ६५२६८८ चन्द्र प्रसाद ढकाल गणशे प्रसाद दवेी प्रसाद र्खलुा 

४ ६५१८३०  पेन्द्र बहादरु सलािी िगर िान बहादरु राि बहादरु आ.ज. 

५ ६५१२८९ मदपक बहादरु र्खड्का राि बहादरु मसंह े र्खलुा 

६ ६५१०३४ पषु्पराज अमधकारी पदि िमुक्तराि र्खलुा 

७ ६५१९६६ प्रकाश कुिार लामिछाने िगर  कणा बहादरु मललाराि आ.ज. 

८ ६५१७१९ प्रम भा मगरी  कुबेर कृष्ण िमहला 

९ ६५०९६० याि प्रसाद गौ ि नवराज भवानी प्रसाद र्खलुा 

१० ६५११४० लोकेन्द्र आचाया लक्ष्िी  प्रसाद दवे दत्त र्खलुा 



पाना नं.~ 2 ~ 

 

ब.क्र.नं. रोि नम्बर उम्मेदिारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

११ ६५०५२० शमभ ुथारु राि कृष्ण च रुी आ.ज. 

१२ ६५११३१ मशवराि शाही टोप बहादरु लक्ष्य बहादरु र्खलुा 

१३ ६५२६९७ हृदय नारायण यादव रािामसश सरु्खल िधेशी 
 

अन्तरिाताा हुने स्थान र लमलत : 

लोक सेवा आयोग, सरु्खे  कायाालय, सरु्ख े । 

 

 

नोट:  कम्प्यटूर सीप परीक्षण  यस कायाालयको सचूना नं. ४९ /०७९-८०, मिमि २०७९।०६ ।३० िा उल्लेख भए बिोमिि हुनेछ ।  

 

 

 

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

           (िानबहादरु साउँद)                    (रिशे कुिार कटुवाल)             (ज्ञानेन्द्र पराजलुी) 

                टा.ना.स.ु    शार्खा अमधकृ                                          उप-समचव 

अन्तरिाताा कायाक्रम 
 

ब.क्र.नं. लमलत समय 
 

१-६  
२०७९।०७। १७ ग े 

मबहान ११:०० बजे 
 

 ७-१३   मदनको १:०० बजे 
 


