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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 
 

 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना नं. 218।०७९-८०, लमलत २०७९।10।27 गते 

 

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालयको देहायको ववज्ञापनको जलेश्वर, बीरगञ्ज र लहान परीक्षा केन्रमा सञ्चाललत ललखखत 
परीक्षामा सखम्मललत उम्मेद वारहरुमध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नम्बर र नाम थर भएका उम्मेद वारहरु उत्तीर्ा भई 
कम््यटुर सीप परीक्षर् तथा अन्तरवातााका लालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्धत सबैको जानकारी लालग यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ। छनौट भएका उम्मेद वारहरुले लोक सेवा आयोग लनयमावली, २०७९ को लनयम ४०(१) बमोखजम अन्तरवाताा 
हनेु लमलतभन्दा ७ (सात) ददन अगालड नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, न्यूनतम शैखक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र लगायतका 
कागजातको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रलत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, दरखास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रलत तथा 
ततृीय पाना १ प्रलत भरी सम्बखन्धत कायाालयमा बझुाउन ुपनेछ। साथै लनम्न लमलत, समय र स्थानमा अन्तरवातााको ददन 
लनधााररत समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै प्रवेश पत्र सवहत उपखस्थत हनु समेत जानकारी गराइन्छ।  

 

सेवा, समूह : प्रशासन, राजस्व पद : नायव सबु्बा वा सो सरह  शे्रर्ी : रा.प.अनं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतिः २०७९।०3।२5 र २8 गते  नलतजा प्रकाशन गने कायाालयिः लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय  

 

ववज्ञापन नम्बरिः ....../०७8-७9 ११३०1 ११३०2 ११३०3 ११३०4 ११३०5 ११३०6 ११३०7 

वकलसम खलुा मवहला आ.ज. मधेशी दललत अपाङ्ग वप.क्ष.े 

माग पद संख्या 1 - - 1 - - - 

ललखखत परीक्षामा सखम्मललत संख्या 152 

कम््यटुर सीप परीक्षर् र 
अन्तरवातााका लालग छनौट भएको 
संख्या 

5 - - 2 - - - 

 

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

1  261926 आयम खघलमरे  रामचन्र  टेकनाथ  खलुा 
2  210168 केशव खड्का रङ्गबहादरु वटकाबहादरु खलुा 
3  150638 मकेुश प्रसाद यादव उपेन्रप्रसाद रामदेव खलुा, मधेशी 
4  262231 राहलु कुमार कलवार राकेशकुमार  रामप्रसाद  खलुा, मधेशी 
5  150631 हर्ा बहादरु शाही बखजर  नैन ु खलुा 
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कम््यटुर सीप परीक्षर् परीक्षा र अन्तरवाताा हनेु स्थान र लमलत :-  लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालय, जलेश्वर।  

 

एकीकृत रुपमा सञ्चालन हनेु कम््यटुर सीप परीक्षर् लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, अनामनगरको लमलत 
२०७९।10।27 गतेको  सूचना नं. 219।०७९-८० बमोखजम हनेुछ। 

 

अन्तरवाताा कायाक्रम :- 

ब्र.क्र.नं. लमलत समय 
1-5 २०७९।11।21 गते ददनको 3:०० बजे 

 

अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको कम््यटुर सीप परीक्षर् तथा अन्तरवातााका ददन सावाजलनक ववदा पना गएमा पलन उक्त 
कायाक्रम यथावत ्सञ्चालन हनेुछ ।  

 
 
........................  ............................ ......................... 
 (अलभराज डााँगी)  (लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) (चन्रकान्त लनरौला)  

  शाखा अलधकृत  शाखा अलधकृत     उपसखचव 
 


