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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना
सूचना नं. 27/076-77 लमलत 2076/05/21

लोक सेवा आयोग, हे ट ौंडा कार्ाालर्, हे ट ौंडाको ववज्ञापन नं . १२५०३-१२५०४/०७५-७६ (खु ला तथा समावेशी), ने पाल न्याय
सेवा, न्याय समू ह, राजपत्र अनंवकत वितीय श्रे णी, खररदार वा सो सरह (अप्राववविक) पदको माग पद सौंख्या १४ (च ध) को
लावग वमवत २०७६/०१/१४ गते सञ्चावलत प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणण भर्ण वमवत २०७६/०३/०७ गते सञ्चावलत वितीय
चरणको वलखखत परीक्षामा हे ट ड
ं ा परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत जिा ३८१ जना उिेदवारहरूमध्ये पवहलो चरणको प्रथम
पत्र र वितीय चरणको वितीय र तृतीय पत्रको कूल प्राप्ताङ्कका आिारमा वणाण नुक्रम अनु सार दे हायका रोल नं . तथा नाम, थर
भएका उिेदवारहरूलार्ण दे हायको वमवत र समयमा लोक सेवा आर्ोग, हे ट ौंडा कार्ाालर्, हे ट ौंडामा सञ्चालन हुने
कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तवाण ताण का लावग छन ट गने वनणणय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना
प्रकाशन गररएको छ । छन ट भएका उिेदवारहरूले ने पाली नागररकताको प्रमाणपत्र, शै वक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू
सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत, हालै खखचेको पासपोटण सार्जको फोटो २ प्रवत, दरखास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत र
तेस्रो पाना १ प्रवत भरी प्रवेशपत्र वलर्ण तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तवाण ताण हुने कायाण लयमा उपखथथत हुनुपने
व्यहोरा समे त यसै सूचनािारा जानकारी गरार्एको छ ।

सेवा, समूह, उपसमूहः न्याय, न्याय

पदः खररदार वा सो सरह

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६/०३/०७ गते

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाण लय

ववज्ञापन नं.
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वितीय चरणको वलखखत परीक्षामा सखिवलत सं ख्या
अन्तवाण ताण को लावग छन ट भएको सं ख्या
उम्मेदवारको नाम,थर
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बाबु को नाम
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व.क्र.नौं.

रोल नौं.

बाजेको नाम

छन ट भएको समू ह

1

410839

अनु थपवलया

नेत्र बहादु र थपवलया

दे वी बहादु र थपवलया

2

410591

गोखण बहादु र ववष्ट

िवनराम ववष्ट

हके ववष्ट

खुला

3

410212

वटकाराम वबष्ट

दे उराम ववष्ट

मलध्वज ववष्ट

खुला

4

411201

पववत्रा राना

वले राना

जगे राना

5

410132

प्रकाश बटाला

डम्बरे बटाला

डण्डे बटाला

खुला

6

410668

बवबता कुमारी राय खातु न

शम्भु शरण राय

मोहन राय

मवहला

7

410850

मन्जु वतवारी

वदपक वतवारी

प्रेमराज वतवारी

मवहला

मवहला

मवहला
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व.क्र.नौं.

रोल नौं.

उम्मेदवारको नाम,थर

बाबु को नाम

बाजेको नाम

छन ट भएको समू ह

8

410029

मन्दीरा दु लाल

बालचन्द्र दु लाल

टे कप्रसाद दु लाल

9

410487

वमलन दु लाल

र्न्द्र बहादु र दु लाल

भीम बहादु र दु लाल

10

410031

रे खा कुमारी

राम गणे श साह

राम ववलास साह

11

410815

लक्ष्मी प्रसाद अविकारी

ररखखराम अविकारी

लक्षीराम अविकारी

खुला

12

410003

लक्ष्मी प्रसाद सु वेदी

भानुभक्त सु वेदी

कृष्ण सु वेदी

खुला

13

410367

लाल बहादु र सु वेदी

भक्त बहादु र सु वेदी

बालकृष्ण सु वेदी

खुला

14

410032

ववनोद आचायण

खडानन्द आचायण

केशव प्रसाद आचायण

खुला

15

410459

श्यामवकशोर साह लहे रा

मदन प्रसाद साह

रामस्वरूप साह लहे रा

खुला

16

410707

सं जय मैनाली

गणे श प्रसाद मैनाली

यज्ञ प्रसाद मैनाली

खुला

17

410708

सखन्दप अविकारी

अजुणनबहादु र अविकारी

नरबहादु र अविकारी

खुला

18

410771

सम्प्झना रानाभाट

लक्ष्मण रानाभाट

वतलक बहादु र रानाभाट

19

410155

सरला ढकाल अयाण ल

र्न्द्र प्रसाद अयाण ल

यकानन्द अयाण ल

मवहला
खुला
मवहला

मवहला
खुला, मवहला

कम्प्युटर स प पर क्षण पर क्षा तथा अन्तवाा ताा हुने स्थानः

लोक सेवा आर्ोग, हे ट ौंडा कार्ाालर्, हे ट ौंडा, मकवानपु र ।

कम्प्युटर स प पर क्षण तथा अन्तवाा ताा कार्ाक्रम सञ्चालन हुने लमलत र समर्ःलमलत
२०७६/०६/०६ गते
२०७६/०६/०७ गते

वणाा नुक्रम नम्बर

कम्प्युटर स प पर क्षण हुने समर्

अन्तवाा ताा हुने समर्

१-५
६-१०
११-१५
१६-१९

वबहान ८.०० बजे
वबहान ८.४५ बजे
वबहान ८.०० बजे
वबहान ८.४५ बजे

वबहान ११.०० बजे
वदनको २.०० बजे
वबहान ११.०० बजे
वदनको २.०० बजे

पुनश्चः अको सूचना भएमा बाहेक कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तवाणताण तोवकएको वदन सावणजवनक ववदा पनण गएमा पवन उक्त कायणक्रम यथावत् सञ्चालन हुने ।

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

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

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

(पुष्पराज खनाल)

(ववष्णु प्रसाद दाहाल)

(एकनारायण शमाण )

शाखा अलधकृत

केन्द्र र् प्रलतलनलध

उप सलचव
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