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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १०१/०७5-७6 लमलत २०७5/5/२७ 

 

लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल के्षत्रीय निरे्दशिवलय, धिकुटवको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लावग 

सञ् चावलत प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामा धिकुटव परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका 

उिेदवारलाई देहायको वमवत र समयमा आयोगको धिकुटव कवयवालय, धिकुटवमा सञ् चालन हुने प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवातााका 

लावग छनौट गने वनर्ाय भएकोले सम्बखतत सबकको ाानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपाली 

नागररकताको प्रमार्पत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमावर्त हुने शकवक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र लगायतका कागाातको सक् कल सवहत 

नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा साइाको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवेशपत्र साथ 

तोवकएको वदन १ (एक) घण्टव अगवरै् प्रयोगात्मक परीक्षा तथाअन्तवाातााको लावग उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसक सूचनाद्वारा अवगत 

गराइएको छ । 

 

सेवा, समूह/उपसमूह – िेपवल नर्नर्ध  पद – सहवयक कम्प्युटर अपरेटर 

शे्रर्ी/तह – रव.प.अिं. नितीय  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५।२।२५ 

नवताा प्रकाशन गने कायाालय – लोक सेर्व आयोग, कवठमवड  ंकवयवालय, कवठमवड  ं

ववज्ञापन नं.  ............../०७४-७५ १०१६३ - १०१६४ - - - - 

वकवसमः िुला मवहला आ.ा. मधेसी दवलत अपाङ्ग वप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ८८ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  ६ - ७ - - - - 

 

र्.क्र.िं. रोल िं. उमे्मर्दर्वरको िवमथर बवबुको िवम बवजेको िवम छि ट भएको समूह 

1 30027 गंगाराम पौडेल चेतप्रसाद अगमबहादुर िुला 

2 30031 गोववन्द वलमु्ब कुलबहादुर कालीबहादुर आ.ा. 

3 30046 वदनेश तामाङ्ग चन्द्रबहादुर शेरबहादुर िुला, आ.ा. 

4 30047 वदलकुमारी राइा  अमलध्वा पदमबहादुर आ.ा. 

5 30055 नौराा राइा दलबहादुर  हका बहादुर  आ.ा. 

6 30060 प्रकाश दुलाल बेदप्रसाद पे्रमनारायर् िुला 

7 30085 रववन दाहाल तेामान इन्द्रबहादुर िुला 

8 30095 रामानन्द चौधरी गुर्देव मानपुर आ.ा. 

9 30142 वललाराम चौधरी कृष्णराा कोशीलाल आ.ा. 

10 30111 संाोक राय देवेन्द्रप्रसाद रामअवतार िुला 

11 30112 साल हुमागाइा  यामप्रसाद अवभनारायर् िुला 

12 30133 सुवास मगर गंगाबहादुर शेरबहादुर आ.ा. 
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प्रयोगवत्मक परीक्षव तथव अन्तरर्वतवा हुिे स्थवि, नमनत र समयः- लोक सेर्व आयोग, धिकुटव कवयवालय, धिकुटव 

र्.क्र.िं. 
प्रयोगवत्मक परीक्षव कवयाक्रम 

र्.क्र.िं. 
अन्तरर्वतवा कवयाक्रम 

नमनत समय नमनत समय 
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पुिश् चः अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको वदन सावाावनक ववदा पना गएमा पवन प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवातााका उक्त कायाक्रम यथावत् 

सञ्चालन हुनेछन् । 

श्रीमान ् 
 संलग्न योग्यताक्रमानसुारको बारकोड ताललका  स्वीकृत नामावली र उत्तरपखुस्तकाको वववरण खण्डको आधारमा उपरोक्तानसुारको 
वणाानकु्रमानसुारको योग्यताक्रम कायम भएकोले प्रस्ततु ववज्ञापन नम्बरको ललखखत परीक्षाको उपरोक्तानसुारको नलतजा प्रकाशन गने लनणायाथ ा पेश 
गरेको छु ।  
 ..................... ...................... ...................... 
 (एमकुमार थ ापा) (जयराम नपेाल) (यवुराज पोखरेल) 

 नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव  
 


