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  लिखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १५१/०७९-८० लिलत २०७९/१२/११ गते 

 

 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कायाालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको देहायको ववज्ञापनमा वलइएको वलखित परीक्षामा  सखिवलत 

उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोलनम्बर, नाम, थर भएका उिेदवारहरु उत्तीर्ा भइा  कपू्यटर सीप परीक्षर् तथा 

अन्तवाातााका लावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।  

अन्तवाातााको लावग छनौट भएका उिेदवारहरुले प्रवेि पत्र सवहत आफ्नो पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, नेपाली नागररकताको 

प्रमार्पत्र, िैवक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता यवकन हुने समू्पर्ा प्रमार्पत्र तथा अन्य आवश्यक सक्कल कागजात 

सवहत नक्कल २/२ प्रवत लोक सेवा आयोग वनयमावली २०७९ को वनयम ४० (१) बमोवजमको अववि वभत्र  अन्तवााताा हुने कायाालयमा उक्त 

प्रमार्पत्रहरुको प्रवतवलवप उिेदवार आफैले प्रमावर्त गरी रुजु गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक 

कागजातको प्रमार्पत्रहरु नपुयााएमा जुनसुकै बित दरिास्त रद्ध हुनेछ । छनौट भएका उिेदवारहरुले देहायको स्थान, वमवत र समयमा 

हुने कम्प्पू्यटर सीप परीक्षा वदन आउपदा प्रवेि पत्र र अन्तवााताा वदन आउपदा मावथ उले्लखित सक्कल कागजात र प्रवेि पत्र वलइा   १ (एक) 

घण्टा अगावै अन्तवााताा हुने कायाालयमा अवनवाया उपखस्थत हुनुपनेछ । अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तवाातााका वदन 

सावाजवनक वबदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथावत संचालन हुनेछ ।  

सेवा, सिूह: वववभन्न पदः िररदार वा सो सरह     

शे्रणीः रा.प.अनं. वितीय       लिखित परीक्षा संचािन लिलत: २०७९।०८।२३ र २४ गते 

    नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर् : लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, िनकुटा 

लवज्ञापन नं.  ............/०७७-७८ १६३०३ १६३०४ १६३०५ १६३०६ 

लकलसिः िुिा िलहिा आ.ज. िधेशी 

िाग पद संख्ाः 8 1 1 2 

लिखित परीक्षािा सखिलित संख्ाः 346 

अन्तवाातााको िालग ौन भ कएको संख्ाः 13 ६ 5 1 
 

 

व.क्र.नं. िाष्टर आर्ा.डी. रोि नम्वर उिेदवारको नाि, थर बाबुको नाि बाजेको नाि सिावेशी सिूह 

1 619882 830320 अप्सरा अयााल भण्डारी  इन्द्रमर्ी भोजराज मवहला 

2 871593 833384 िगराज भट्ट विवराज नररभान िुला 

3 876387 831552 दलबहादुर साउद  िडकवसह नागी िुला 

4 845995 832163 विरेन्द्रवसंह महरा आनवसंह नन्दवसंह िुला 

5 567627 830280 नरेिकुमार भण्डारी जैबहादुर वजतबहादुर िुला 

6 1035982 831877 नववन वबष्ट  जगवदिवसंह गगनवसंह िुला 

7 894594 833357 वनमाला जोिी हररदत्त रतनदत्त िुला, मवहला 

8 475136 830193 पदमराज भट्ट लक्ष्मीदत्त िमाानन्द िुला 

9 1040974 832746 पुजाकुमारी चौिरी िनीराम मंगरु आ.ज. 

10 872530 833388 मुकुन्दप्रसाद जोिी िंकरदत्त रामदत्त िुला 

11 612732 830297 योगेि जोिी उवाादत्त कृपालदत्त िुला 

12 946751 832207 राजेिबहादुर िडायत रामबहादुर उद्धववसंह िुला 

13 62556 832831 रामइकबाल यादव लक्ष्मी सत्यनारायर् मिेिी 

14 62978 830014 रामकुमार चौिरी रामलाल गरे्िबहादुर आ.ज. 

15 157828 832582 रामप्रसाद चौिरी पलु्टराम पवतराम आ.ज. 
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व.क्र.नं. िाष्टर आर्ा.डी. रोि नम्वर उिेदवारको नाि, थर बाबुको नाि बाजेको नाि सिावेशी सिूह 

16 503127 833031 रोिना अविकारी रोमनाथ प्रमानन्द मवहला 

17 695609 833241 लक्ष्मी महरा वदपक कमलवसं मवहला 

18 875603 833392 वललािर अवस्थी प्रमानन्द नरपवत िुला 

19 317832 832024 श्रीमा चौिरी बलराम बुिराम मवहला, आ.ज. 

20 936885 830786 सुवनल जैिी कालु कृष्ण िुला 

21 1040649 831965 वहरा भट्ट  प्रतापदत्त कृष्णानन्द िुला, मवहला 

22 633229 830366 ज्ञानबहादुर चौिरी फागुराम िवनराम आ.ज. 
 

कम्प्यूभर सीप परीक्षण तथा अन्तवााताा हुने कार्ाािर्: लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कायाालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर ।  

वलखित परीक्षाबाट छनौट भएका मावथ उले्लखित सबै उिेदवारहरुको  कम्प्पू्यटर सीप परीक्षर् तथा अन्तवााताा कायाक्रम वनम्नानुसार 

संचालन हुनेछ । 

लिलत वणाानुक्रि नम्वर कम्प्युभर सीप परीक्षण हुने सिर् अन्तवााताा हुने सिर् 

2080-01-05 
1-6 विहान ८.०० बजे विहान ११.०० बजे 

7-12 विहान ८.४५ बजे दिनको २.०० बजे 

2080-01-06 
13-18 विहान ८.०० बजे विहान ११.०० बजे 

19-22 विहान ८.४५ बजे दिनको २.०० बजे 

 

 

 

 (गोपाल काकी) (ववदुर गौतम) (टामलाल पाणे्ड)  
 नायव सुब्बा िािा अविकृत कायाालय प्रमुि 
 

 

 

  


