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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १६०/०७९–८०,  लिलत २०७९/ १२ /१४ 

लोक सेवा आयोग¸ खोटाङ कायाालय लिके्तलको देहायको ववज्ञापनमा वलइएको वलखित परीक्षामा सखिवलत उिेदवारहरू मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदवारहरू उत्तीर्ा भई कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको 

लालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । कम्प्युटर सीप परीक्षर् र 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएका उिेदवारहरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनति शैलक्षक योग्यता 

यलकन हुने समू्पणा प्रिाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू र िरखास्त फारािको प्रथि पाना २ प्रलत र तृतीय पाना 

१ प्रलत भरी कम्प्युटर सीप परीक्षण हुने लिलत भन्दा ७ लिन अलि आयोगको अन्तवााताा हुने कायाालयिा उक्त 

प्रमार्पत्रहरूको प्रवतवलपी उिेदवार आफैले प्रमावर्त गरी रूजू गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम शैवक्षक योग्यता तथा अन्य 

आवश्यक कागजातको प्रमार्पत्रहरू नपुर् याएमा जुनसुकै बित दरिास्त रद्द हुनेछ । छनौट भएका उिेदवारहरूले देहायको 

स्थान, वमवत र समयमा हुने कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तरवाताा वदन आउँदा मावथ उले्लखित सकल ल कागजात र प्रवेशपत्र वलई १ 

(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तरवाताा हुने कायाालयमा अवनवाया उपखस्थत हुनु पनेछ । कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तरवातााको लिन सावाजलनक लििा पना गएिा पलन उक्त कायाक्रि यथावत् सञ्चालन हुनेछ । 
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लकलसि खुला िलहला आ.ज. िधेसी अपाङ्ग लप.के्ष. 

िाग पि संख्या १६ ७ २ २ १ १ 

ललखखत परीक्षािा सखिललत संख्या ३९५ 

अन्तरवातााको लालग छनौट भएको संख्या २४ २ ४ ३ १ ७ 

 

वणाानुक्रि रोल नं. उिेिवारको नािथर िािुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  110746 एकराज वघवमरे भुपेन्द्रप्रसाद धमाानन्द िुला 

2.  112590 एवजन शे्रष्ठ बौवा िड्गमान िुला, आ.ज. 

3.  110634 वकशोर पुरी  कृष्णबहादुर काजीमान िुला 

4.  112589 केशवबहादुर धामी धौले रत् ने वप.के्ष. 

5.  110639 िेमराज थापा थीरबहादुर अिरबहादुर िुला 

6.  112433 गरे्शप्रसाद ररजाल भोलाप्रसाद करुर्ािर अपाङ्ग 

7.  110604 गरे्शराज उपाध्याय वशवशंकर उमाकान्त िुला, वप.के्ष. 

8.  110208 गुर्राज दहाल देववप्रसाद  वडखल्लप्रसाद  िुला 

9.  110625 जुनामाया तामाङ वङमा पेम िुला, मवहला, आ.ज. 

10.  110747 ठहरीप्रसाद वघवमरे भुपेन्द्रप्रसाद धमाानन्द िुला 
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11.  110995 दशानकुमार रोकाया  लोगबहादुर  जयधन िुला, वप.के्ष. 

12.  110569 वदपेन्द्रकुमार पाल लक्ष्मर् लाल्दत िुला, मधेशी 

13.  110101 धुबाराज जोशी ववषु्णदत्त रामदत्त िुला, वप.के्ष. 

14.  111961 पररक्षर्प्रसाद वसंह रामदयाल सरयुग िुला, मधेशी 

15.  110663 प्रबेश मल्ल वबषु्णबहादुर सूयाबहादुर िुला 

16.  110628 बवबता वघवमरे वबषु्णप्रसाद वदननाथ  िुला, मवहला 

17.  110799 बालकृष्ण राई गजाबहादुर मनीराज िुला, आ.ज. 

18.  110967 वबशाल अवधकारी डम्बरबहादुर पदमबहादुर िुला 

19.  111893 बोलराज आचाया लक्ष्मीप्रसाद कमलापती िुला 

20.  112727 वभमप्रसाद रेग्मी  कृष्णराज देवीलाल िुला, वप.के्ष. 

21.  111070 राजेन्द्रप्रसाद शमाा ववषु्णप्रसाद महानन्द िुला, वप.के्ष. 

22.  112062 रामबाबु चौरवसया  वहरालाल  नथुनी  िुला, मधेशी 

23.  112261 ववषु्णप्रसाद न्यौपाने पूर्ाचन्द्र गौररश्वर िुला 

24.  110617 सागर राइा उत्रप्रसाद छववराज िुला, आ.ज. 

25.  110935 सुवनलकुमार बोहरा  पुस्कर  खिटे िुला, वप.के्ष. 

26.  111183 सोवेन्द्रबहादुर बोहरा  चम्प्फे वहक्मत िुला 

कम्प्यूटर सीप परीक्षण परीक्षा तथा अन्तरवाताा हुने स्थानाः - लोक सेवा आयोग, िोटाङ कायाालय, वदके्तल। 

लिलत र सिय: 

लिलत ि.क्र.नं. कम्प्यूटर सीप परीक्षण हुने सिय अन्तरवाताा हुने सिय 

२०८०/१/५ 
१-६ ववहान ८:०० बजे ववहान ११:०० बजे 

७-१२ ववहान ८:४५ बजे वदनको २:०० बजे 

२०८०/१/६ 
१३- १७ ववहान ८:०० बजे ववहान ११:०० बजे 

१८- २२ ववहान ८:४५ बजे वदनको २:०० बजे 

२०८०/१/७ २३- २६ ववहान ८:०० बजे ववहान ११:०० बजे 
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(ववकास बसे्नत) (टंकप्रसाद पन्थी) (वीरेन्द्रबहादुर स्ाँर) 

नायब सुब्बा शािा अवधकृत उपसवचव 


