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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 
 

 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना नं. 332।०७९-८०, लमलत २०७९।१२।१3 गते 

 

लोक सेवा आयोग, सखेुत कायाालयको सखेुत, डोल्पा र हमु्ला परीक्षा केन्रमा सञ् चाललत 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। अन्तवाातााको लालग 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 १4758 14759 14760 14761 

वकलसमिः खलुा मवहला आ.ज. अपाङ्ग 

माग पद संखयािः 6 2 2 1 

ललखखत परीक्षामा सखम्मललत संखयािः 279 

कम््यटुर सीप परीक्षर् र अन्तवााताा लालग छनौट भएको संखयािः 10 6 3 2 
 

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

1.  650187 इन्रबहादरु शाही चन्रबहादरु  लल्त  खलुा 
2.  651094 वकसन राना छववलाल बाललसंह आ.ज. 
3.  651264 कृष्र् बढुाथोकी करे्  पैले  खलुा 
4.  650774 खचरखिवी शमाा देवीराम  कर्ााखर खलुा 
5.  650737 लनजाला राजी कृष्र्बहादरु  जने  मवहला, आ.ज. 
6.  650199 पववत्रा ओली गंगाराम  लभमबहादरु  मवहला 
7.  651039 प्रमेबहादरु बढुा मखन्दरे कर्ा खलुा, अपाङ्ग 

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

8.  651307 बसन्त घेत्माल पसे  दलखजत  अपाङ्ग 

9.  652090 भावना थापा शैलेन्रराज  झपुलाल  मवहला 
10.  650540 भावना थापामगर लथरबहादरु  नरलसंह  आ.ज. 
11.  651153 मखर्कृष्र् रोकाया दलखजते ववसे खलुा 
12.  651375 मनुा के.सी. टोपबहादरु  पदमे  मवहला 
13.  652109 लललता खत्री रर्बहादरु  तरु  मवहला 
14.  650162 लावण् यवती रेग्मी हेमराज गोल ु खलुा, मवहला 
15.  650942 ववरेन्र शाही झलककुमार  लोग ु खलुा 
16.  651676 सरेुशकुमार वव.क. बखतबहादरु सहववर  खलुा 
17.  650735 हररचन भलु साललभाने  लाललसहं  खलुा 
18.  710003 हका राज न्यौपाने वहरा लछी खलुा 

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

लोक सेवा आयोग, सखेुत कायाालय, सखेुत।  

कम््यटुर सीप परीक्षर् तथा अन्तवााताा कायाक्रम 

 

कम््यटुर सीप परीक्षर् कायाक्रम 
अन्तरवाताा हनेु समय 

ब.क्र.नं. लमलत समय 

1-6 
२०८०।०१।०५ गते 

लबहानको ८:०० बजे लबहानको ११:०० बजे 
7-12 लबहानको ८:४५ बजे ददनको २:०० बजे 
13-18 २०८०।०१।०६ गते लबहानको ८:०० बजे लबहानको ११:०० बजे 

 

 

 
 _________________  _____________________ ___________________ 

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

  शाखा अलधकृत  शाखा अलधकृत     उपसखचव 
 


