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लिखित  परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.: ३८ /०७७-७८, लमलत: २०७८/०३/२९ 
 

लोक सेवा आयोग, सुरे्खत कायाालयको देहायको ववज्ञापनमा सुरे्खत, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा परीक्षा केन्द्रमा वमवत २०७७॰०९॰२६ र 

२०७७॰०९॰२७ गते सञ्चावलत दोश्रो चरणको वलखर्खत परीक्षामा सखिवलत ५७ जना उिेदवारहरु मधे्य वणाानुक्रम अनुसार  

देहायका रोल नम्बर  तथा नामथर भएका उिेदवारहरु उत्तीणा भई  कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवाातााको लावग छनौट भएको 

व्यहोरा सम्बखित सबैका जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ छनौट भएका उिेदवारहरुले नेपाली 

नागररकताको  प्रमाणपत्र, आवश्यक  नू्यनतम शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र लगायतका कागजातको  सक्कल सवहत नक्कल २/२ 

प्रवत,  पासपोटा साइजको  फोटो २ (दुई) प्रवत, दरर्खास्त फारामको प्रथम पाना  २ (दुई) प्रवत तथा  तृतीय पाना १ (एक) प्रवत भरी  

प्रवेशपत्र साथ  तोवकएको  वदन  १ (एक) घण्टा अगावै श्री लोक सेवा आयोग, सुरे्खत कायाालयमा अन्तवाातााको लावग उपखथथत  

हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा  जानकारी गराइन्छ ॰ 
 

 

    सेवा, समूह : न्याय, न्याय/सरकारी वलकि             पद : नायव सुव्वा वा सो सरह                   शे्रणी : रा.प.अनं. प्रथम 
 

लव.नं.(०७६/७७) १४७५२ १४७५३ १४७५४ - - १४७५७ - 

लकलसम रु्खला मवहला आ.ज. मधेसी दवलत अपाङ्ग वप.के्ष. 

माग पद संख्या ५ १ १ - - १ - 

छनौट भएको संख्या ९ ५ २ - - ५ - 

  

बणाानुक्रम 

नम्बर 
रोि  नं. उमे्मदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1 653901 इन्द्राकुमारी र्खराल कृष्णप्रसाद  वडल्लीराम  रु्खला, मवहला 

2 650371 उदयबहादुर र्खत्री इन्द्रबहादुर बाले अपाङ्ग 

3 653321 कवपल कोइराला नन्दकेशर रत्नार्खर रु्खला 

4 730308 केशब उपाध्याय रामशरण कृष्णप्रसाद रु्खला 

5 650337 वटकाराम उपाध्याय भूवमनन्द  दुगााराम  अपाङ्ग 

6 653890 वडलबहादुर बौडेल कोसवीर  हका वीर  आ.ज. 

7 650658 वदपेन्द्र कंडेल पदमलाल हररप्रसाद रु्खला 

8 653363 पुनमकलाकुमारी रावल केशबहादुर  जयराम  मवहला 

9 650919 प्रभा शाही  सेतु वटपा मवहला 

10 653149 बालाराम शमाा कावशराम गोरे रु्खला, अपाङ्ग 

11 650804 मुना थापा  नरबीर  गजबीर  रु्खला, मवहला, आ.ज. 

12 650172 युवराज रेग्मी पे्रमप्रसाद  जोखर्खलाल  अपाङ्ग 

13 650963 रमेशकुमार वसंह वधरबहादुर वीरवहादुर रु्खला 

14 650546 लवलतबहादुर के.सी. पे्रमबहादुर मदनबहादुर अपाङ्ग 

15 654839 ववशे्वश्वरप्रसाद न्यौपाने अग्नीप्रसाद  नन्दप्रसाद  रु्खला 

16 651854 सवबना नेपाली गगनबहादुर लोकबहादुर  रु्खला, मवहला 
 

 

 

 

अन्तवाातााको वमवत र  समय : 
 

वणाानुक्रम 

नम्बर 
लमलत अन्तवाातााको समय 

 

वणाानुक्रम 

नम्बर 
लमलत अन्तवाातााको समय 

१-७ 
२०७८॰०५॰१३ 

वदनको ११:०० बजे १५-१६ २०७८॰०५॰१४ वदनको ११:०० बजे 

८-१४ वदनको २:०० बजे 
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नोट :  

१. कम्प्युटर सीप परीक्षण यस कायााियको सूचना नं. ४२/०७७-७८ वमोलजम हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ॰ 
 

२. अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा  पवन  उक्त कायाक्रम यथावत सञ्चालन हुनेछ ॰ 
 

 

 

 

 

 

माधव वघवमरे 

शार्खा अवधकृत 

वदपेशकुमार झा 

शार्खा अवधकृत 

           कुमार पौडेल 

उपसवचव 

रुद्रप्रसाद लावमछाने 

सहसवचव 


