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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 
 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना नं. १३२।०७९-८० लमलत २०७९।०६।१५ गते 

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालयको देहायको ववज्ञापनको जलेश्वर, बीरगञ्ज र लहान परीक्षा केन्द्रमा सञ्चावलत वलखित 

परीक्षामा सखिवलत ्िेद  वारहरुमधे्य  वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर र नाम थर भएका ्िेद  वारहरु ्त्तीर्ा भई कम्प्युटर 

सीप परीक्षर् तथा अन्तरवातााका लावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारी लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

छनौट भएका ्िेद  वारहरुले लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७९ को नियम ४०(१) बमोनिम अन्तरवार्ाा हुिे नमनर्भन्दा ७ 

(सार्) निि अगानि (सावािनिक नविाको निि बाहेक) िेपाली िागररकर्ाको प्रमाणपत्र, नू्यिर्म शैनिक योग्यर्ाको प्रमाण-

पत्र लगायर्का कागिार्को सक्कल सनहर् िक्कल २/२ प्रनर्, पासपोर्ा साइिको फोर्ो २ प्रनर्, िरखास्त फारामको प्रथम 

पािा २ प्रनर् र्था रृ्र्ीय पािा १ प्रनर् भरी सम्बखित कायाालयमा बुझा्नु पनेछ । साथै वनम्न वमवत, समय र स्थानमा अन्तरवातााको 

वदन वनर्ााररत समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै प्रवेश पत्र सवहत ्पखस्थत हुन समेत जानकारी गराइन्छ ।  
 

 

सेवा, समूह – न्याय, न्याय/सरकारी वकील पद – िायव सुब्बा वा सो सरह शे्रर्ी – रा.प.अिं. प्रथम 

वल.प. सञ्चालन वमवतिः  २०७९।०२।२१ र २५ गरे् नवतजा प्रकाशन गने कायाालयिः  लोक सेवा आयोग, काठमाि  ंकायाालय  

ववज्ञापन नम्बरिः  ............/०७७-७८ ११३०२ ११३०३ ११३०४ ११३०५ ११३०६ ११३०७ ११३०८ 

वकवसमिः  िुला मवहला आ.ज. मरे्शी दवलत अपांग वप.के्ष. 

माग पद संख्ािः  ५ २ १ - - १ - 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ािः  १११ 

कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तरवाताा 

लावग छनौट भएको संख्ािः   
८ ५ २ - - ३ - 

 

ब.क्र.सं. रोल िं. उमे्मिवारको िामथर बाबुको िाम बािेको िाम छि र् भएको समूह 

1 260056 ्दयबहादुर ित्री इन्द्रबहादुर बाले अपाङ्ग 

2 260943 कमल के.सी. वटके चकु्र िुला 

3 150019 देवकी वबष्ट वनरबहादुर मेघबहादुर मवहला 

4 152386 पदमबहादुर ित्री  पे्रमबहादुर बलबहादुर िुला 

5 150581 पायल कुमारी सजन सोनेलाल मवहला 

6 150485 पुष्पा थापा गोववन्दबहादुर रत्नबहादुर मवहला 

7 260088 पेल्सन भण्डारी जयराम लालबहादुर िुला 

8 152779 प्रवदप सुनुवार अम्बरबहादुर र्नबहादुर आ.ज. 

9 261013 फेकनकुमार मण्डल रामभजन सुिदेव िुला, आ.ज. 

10 211461 वबनोद वबष्ट जगतबहादुर चक्रबहादुर अपाङ्ग 

11 150033 मार्वराज न्यौपाने बालकुमार रत्नप्रसाद िुला 

12 210625 वमनाकुमारी साफी बुरु्वा मंगल मवहला 

अनामनगर, काठमाडौं 
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ब.क्र.सं. रोल िं. उमे्मिवारको िामथर बाबुको िाम बािेको िाम छि र् भएको समूह 

13 260877 युवराज रेग्मी पे्रमप्रसाद जोखिलाल िुला, अपाङ्ग 

14 260081 रचना कुमारी देवीप्रसाद रामवृक्ष मवहला 

15 151002 राकेशकुमार महरा  राम्दगार श्रीनारायर् िुला 

16 210092 सन्जीव यादव चने्दश्वर वसयाराम िुला 

कम्प्युर्र सीप परीिण परीिा र अन्तरवार्ाा हुिे स्थाि र नमनर् :-  

लोक सेवा आयोग, िलेश्वर कायाालय, िलेश्वर ।  

एकीकृर् रुपमा सञ्चालि हुिे कम्प्युर्र सीप परीिण लोक सेवा आयोग, काठमाि  ंकायाालय, अिामिगरको नमनर् 

२०७९।०६।१५ गरे्को  सूचिा िं. १३६।०७९-८० बमोनिम हुिेछ । 
 

अन्तरवार्ाा कायाक्रम : -  

ब्र.क्र.िं. नमनर् समय 

१-6 

२०७९।०७।१७ गरे् 

वबहानको ११:०० बजे 

7-12 वदनको १:०० बजे 

13-16 वदनको ३:०० बजे 
 

पुिश् चः    

१. अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको कम्प्युटर सीप परीक्षर् तथा अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन ्क्त 

कायाक्रम यथावत  सञ्चालन हुनेछ ।  

 
 
 
........................  ............................ ......................... 
 (रामप्रसाद पौडेल)  (लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) (चन्रकान्त लनरौला)  

  नायव सबु्बा  शाखा अलधकृत     उपसखचव 
 


