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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 
 

 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना नं. 334।०७९-८०, लमलत २०७९।१२।१4 गते 

 

लोक सेवा आयोग, जमु्ला कायाालयको देहायको ववज्ञापनमा ललइएको ललखखत परीक्षामा सखम्मललत उम्मेदवारहरु मध्ये 
वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नम्बर, नाम, थर भएका उम्मेदवारहरु उत्तीर्ा भई कम््यटुर सीप परीक्षर् तथा अन्तवाातााका 
लालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्धत सबैको जानकारीका लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ। छनौट भएका 
उम्मेदवारहरुले प्रवेशपत्र सवहत आफ्नो पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, दरखास्त फारामको प्रथम पाना 2 प्रलत, नेपाली 
नागररकताको प्रमार्पत्र, शैखक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र, आवश्यक न्यूनतम योग्यता एवकन हनेु सम्पूर्ा प्रमार्पत्र तथा अन्य 
आवश्यक सक्कल कागजात सवहत नक्कल २/२ प्रलत सम्बखन्धत कायाालयमा बझुाउन ुपनेछ। साथै देहायको स्थान, लमलत र 
समयमा हनेु कम््यटुर सीप परीक्षर् परीक्षा र अन्तवाातााको ददन लनधााररत समय भन्दा 1 (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत 
हनुपुनेछ। अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तवाातााका ददन सावाजलनक लबदा पना गएमा पलन उक्त कायाक्रम यथावत 
संचालन हनेुछ। 

 

सेवा, समूह : एकीकृत पद : खररदार वा सो सरह  शे्रर्ी : रा.प.अनं.दितीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतिः २०७९।०८।२३ र २४ गते  नलतजा प्रकाशन गने कायाालयिः लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय  

 

ववज्ञापन नम्बरिः ............/०७७-७८ 15353 15354 15355 15356 15357 

वकलसमिः खलुा मवहला आ.ज. मधेशी दललत 

माग पद संखयािः 11 3 2 1 1 

ललखखत परीक्षामा सखम्मललत संखयािः 247 

कम््यटुर सीप परीक्षर् र अन्तवााताा लालग 
छनौट भएको संखयािः 

17 0 0 1 1 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1.  730749 अलनल रोकाया बमाबहादरु चन्रराम खलुा 
2.  730022 उपेन्रकुमार योगी धमानाथ बसन्तनाथ खलुा 
3.  730260 कवपल खत्री  तलुाराम  बलभर खलुा 
4.  730857 खगेन्र रोकाया खशवहरर  रर्ववर  खलुा 
5.  730660 गोपाल कवर रामबहादरु लतलकबहादरु खलुा 
6.  730715 झववन्र फूल्देल खचन्तामर्ी देववदत्त खलुा 
7.  730279 टेकबहादरु खत्री नववनकुमार  कपरेु  खलुा 

अनामनगर, काठमाडौं 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

8.  730151 डम्बरराज बढुा बवुिमान  देउमनुी खलुा 
9.  730952 ददपेन्रप्रसाद कँडेल बमप्रसाद इन्रलाल  खलुा 
10.  731269 ददलबहादरु यरी रुपबहादरु लबरबहादरु खलुा 
11.  731439 धमाराज पाण्डे  लबष्र्रुीसी  लक्ष्मीप्रसाद  खलुा 
12.  731170 नमराज न्यौपाने  जयप्रसाद जसीराम खलुा 
13.  731062 पषु्पककुमार शाही जनकबहादरु  जयबहादरु खलुा 
14.  730493 प्रकाश पोख्रले सयुाप्रसाद  मनसा खलुा 
15.  730752 लबश्ववेर लधताल  नन्दकृष्र् खशबकृष्र् खलुा 
16.  730630 लभमबहादरु बढुा रलतमान लालवीर खलुा 
17.  731058 भपेुन्रबहादरु बोहरा भरतबहादरु  बलरुप  खलुा 
18.  730589 रामववश्वास ठाकुर असवफा  सरजगु मधेशी 
19.  730161 हस्त वव.क. ददद जस्बीरलसं दललत 

 

कम््यटुर सीप परीक्षर् परीक्षा र अन्तवााताा हनेु स्थान र लमलत :-  

लोक सेवा आयोग, जमु्ला कायाालय, जमु्ला।  

कम््यटुर सीप परीक्षर् तथा अन्तवााताा कायाक्रम 

 

कम््यटुर सीप परीक्षर् कायाक्रम 
अन्तरवाताा हनेु समय 

ब.क्र.नं. लमलत समय 
1-5 

२०८०।०१।०५ गते 
लबहानको ८:०० बजे लबहानको ११:०० बजे 

6-10 लबहानको ८:४५ बजे ददनको २:०० बजे 
11-15 

२०८०।०१।०६ गते 
लबहानको ८:०० बजे लबहानको ११:०० बजे 

16-19 लबहानको ८:४५ बजे ददनको २:०० बजे 
 

 

 
 _________________  _____________________ ___________________ 

 (पषु्पराज खनाल)  (लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) (चन्रकान्त लनरौला)  

  शाखा अलधकृत  शाखा अलधकृत     उपसखचव 
 


