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लिखित  परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.: ३२/०७६-७७, लमलत: २०७६/०५/२१ 
 

िोक सेवा  आयोग, दाङ्ग कायााियको  देहायको लवज्ञापनमा दाङ्ग परीक्षा केन्द्रमा लमलत २०७६॰०३॰०७ गते सञ्चालित लिखित 

परीक्षामा सखिलित १००५ जना उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रम अनुसार  देहायका रोि नम्बर  तथा नामथर भएका उिेदवारहरु 

उत्तीर्ा भई  कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तवाातााको िालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्धत सबैका िालग यो सूचना प्रकालशत 

गररएको छ ॰ छनौट भएका उिेदवारहरुिे नेपािी नागररकताको  प्रमार्पत्र, आवश्यक  नू्यनतम शैलक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र 

िगायतका कागजातको  सक्कि सलहत नक्कि २/२ प्रलत,  पासपोटा साइजको  फोटो  २ प्रलत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना  

२(दुई) प्रलत तथा  तृलतय पाना १ (एक) प्रलत भरी  प्रवेशपत्र साथ  तोलकएको  लदन  १ (एक) घण्टा अगावै श्री िोक सेवा आयोग, 

दाङ्ग कायाािय, दाङ्गमा  कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तवाातााको िालग उपखथथत  हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा  जानकारी 

गराइन्छ ॰ 

 

लव.नं.(०७५/७६) १४४०३ १४४०४ १४४०५ १४४०६ १४४०७ 

लकलसम िुिा मलहिा आ.ज. मधेसी दलित 

माग पद संख्या १० ३ ३ १ १ 

छनौट भएको संख्या १४ ७ ९ ४ ३ 

 

बर्ाानुक्रम 

नम्बर 
रोि  नं. उिेदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम समावेशी समूह 

1 610099 लकरर् शे्रष्ठ देवेन्द्रप्रसाद  टेकबहादुर  िुिा, आ.ज. 

2 610709 कृष्णनन्दनप्रसाद गुप्ता रामप्रताप बाबुराम मधेसी 

3 611479 कृष्णबहादुर लव.क. भक्तबहादुर बािलजत दलित 

4 612456 िगेन्द्र लव.क. ररे् नौिे दलित 

5 610086 गरे्श िड्का नवराज  जोिु  िुिा 

6 611704 लगता पन्थी लबषु्णप्रसाद  दुगााप्रसाद मलहिा 

7 610809 लगतालसंह ठकुरी पुरनलसंह आननलसंह मलहिा 

8 612929 जमुना शाही दुगेश्वर  धनबहादुर  मलहिा 

9 610824 जयराम के.सी. लििाबहादुर िेिनाथ िुिा 

10 610799 झुपिाि दिामी लहरािाि मनलजत दलित 

11 610977 दानलवर चौधरी कृपाि लबनलतराम  आ.ज. 

12 611160 लदपक घतीमगर भरतमर्ी  लपमिाि  आ.ज. 

13 610365 लदपेन्द्र यादव लवसोसर  बैजु  मधेसी 

14 612715 लदपेशकुमार साह लदनानाथ  बचु्च  मधेसी 

15 612785 नरेन्द्रकुमार ित्री गंगाबहादुर िािबहादुर िुिा 

16 612041 नेविाि घती भोपबहादुर  शोभाराम  आ.ज. 

17 610549 पावाती भण्डारी रलविाि  हरीिाि  िुिा, मलहिा 

18 611850 प्रकाश आचाया पे्रमप्रसाद  खिमिाि  िुिा 

19 610687 प्रकाश गौतम नेत्रप्रसाद  डासीराम  िुिा 

20 610973 प्रकाश थापा चन्द्रबहादुर  गगनबहादुर  िुिा 

21 610548 बन्ध्या थारु पलतराम भेलदप्रसाद मलहिा 

22 610968 लबजय बााँठामगर मने  सदे  आ.ज. 

23 610085 लबषु्ण िड्का नबराज  जोिु  िुिा 

24 612532 माधब के.सी. जगबहादुर  खिमु  िुिा 

25 610909 मोलतराम ओिी दररभान  िड्कबीर  िुिा 

26 610208 रामबहादुर थारु िुसीराम कािुराम िुिा, आ.ज. 
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बर्ाानुक्रम 

नम्बर 
रोि  नं. उिेदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम समावेशी समूह 

27 610360 ररमानलसंह पुनमगर िेमबहादुर डण्डबहादुर आ.ज. 

28 611440 रौशनकुमार राउत लवमि  महन्थ  मधेसी 

29 610354 लवमिा घतीमगर टंकबहादुर डम्बरबहादुर मलहिा, आ.ज. 

30 610591 लवशाि हमाि गरे्शबहादुर  लसताराम  िुिा 

31 611698 शंकरप्रसाद लघलमरे रामप्रसाद  लडिाराम िुिा 

32 612787 शुलशिा के.सी. सशीराम लििबहादुर मलहिा 

33 610426 सेमसर घतीमगर लजतमान लभमराज आ.ज. 
 

कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तवाातााको लमलत र  समय : 
 

लमलत वर्ाानुक्रम नम्बर कम्प्युटर सीप परीक्षर्को समय अन्तवाातााको समय 

2076/06/06 
१-६ लवहान ८:०० वजे लदनको ११:०० वजे 

७-१२ लवहान ८:४५ वजे लदनको २:०० वजे 

2076/06/07 
१३-१८ लवहान ८:०० वजे लदनको ११:०० वजे 

१९-२४ लवहान ८:४५ वजे लदनको २:०० वजे 

2076/06/08 २५-२९ लवहान ८:०० वजे लदनको ११:०० वजे 

३०-३३ लवहान ८:४५ वजे लदनको २:०० वजे 
 

पुनश्च: अको सूचना भएमा बाहेक तोलकएको लदन सावाजलनक लवदा पना गएमा  पलन  अन्तवाातााको उक्त कायाक्रम यथावत सञ्चािन हुनेछ ॰ 
 

 

 

 

 

िक्ष्मीप्रसाद पोिरेि 

नायव सुव्वा 

टंकप्रसाद पन्थी 

शािा अलधकृत 

लहमिाि भण्डारी 

उपसलचव 

श्यामराज  अलधकारी 

सहसलचव 


