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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 
 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना नं. १३५।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 – प्रशासि, रािस्व पद – िायव सुब्बा वा सो सरह शे्रर्ी – रा.प.अिं. प्रथम 

वल.प. सञ्चालन वमवतिः  २०७९।०२।२१ र २४ 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  ४ १ १ - - - - 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ािः  १३४ 

कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तरवाताा 

लावग छनौट भएको संख्ािः   
१४ ६ ७ - - - - 

 

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

1 260055 अवभलासाकुमारी झा वववपनकुमार लक्ष्मर् मवहला 

2 261535 आशाकुमारी चौर्री  सुरेन्द्रप्रसाद  रामर्ारीप्रसाद मवहला, आ.ज. 

3 260943 कमल के.सी. वटके चकु्र िुला 

4 153311 कृञ्जला पुलामी मगर बमबहादुर लालबहादुर िुला, मवहला, आ.ज. 

5 260426 गरे्शबहादुर ओली सवतराम दलवीर िुला 

6 261882 गोवबन्द चौर्री अवर् पहलाद िुला, आ.ज. 

7 260961 चााँदनी कुमारी राजेन्द्रप्रसाद रामचररत्रप्रसाद मवहला 

8 210055 नबराज बजगाइा टंकबहादुर हका बहादुर िुला 

9 210297 नवबनकुमार चोरवार योगेन्द्रप्रसाद मखिफ िुला,  

10 150054 पदमप्रसाद पोखे्रल नारायर्प्रसाद ववषु्णभक्त िुला 

11 150389 पबन वगरी कमलबहादुर इन्द्रबहादुर िुला 

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

12 210377 पवात राइा लक्ष्मीप्रसाद सन्तोकर्न आ.ज. 

13 150256 प्रकाशकुमार राइा ढकबहादुर बीरबहादुर आ.ज. 

14 260746 प्रवमला अवर्कारी सुयाबहादुर सन्तबहादुर िुला, मवहला 

15 150034 मवनषकुमार शे्रष्ठ होमनारायर् पदमनारायर् आ.ज. 

16 150033 मार्वराज न्यौपाने बालकुमार रत्नप्रसाद िुला 

17 260028 मारु्रीकुमारी वमश्र पारस वत्रववक्रम मवहला 

18 210111 मेम लाल राजबंशी सुर्ारचन्द डबु्बलाल आ.ज. 

19 210040 रमीत कर्ा सुवशलकुमार शुभनारायर् िुला,  

20 260245 रामकृष्ण पौडेल मवतलाल वटकाराम िुला 

21 150216 ववकेशकुमार झा रते्नश्वर सुरेश िुला,  

22 262200 सुशील ढंुगेल  देवीप्रसाद वेदप्रसाद िु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  ब्र.क्र.िं. नमनर् समय 

१-6 

२०७९।०७।2२ गरे् 

वबहानको ११:०० बजे  19-2२ २०७९।०७।2३ गरे् वबहानको ११:०० बजे 

7-12 वदनको १:०० बजे  

13-18 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 
 


