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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(परीक्षा शाखा) 
 

 
 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना नं. ८८/०७6-७7 लमलत २०७६/११/०५ गते 

लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्ाालर्, महोत्तरीबाट स्थानीय तहको लागग देहायको गवज्ञापनमा जलेश्वर, वीरगंज र लाहन परीक्षा 

केन्द्रमा गमगत २०७६।४।११ गते सञ्चागलत प्रथम चरणको गलखित परीक्षामा उत्तीणण भई सोहह केन्द्रहरुमा गमगत २०७६।५।२५ गते सञ्चागलत 

गितीय चरणको गलखित परीक्षामा सखिगलत उिेदवारहरुमधे्य पगहलो र दोस्रो चरणको कूल प्राप्ताङ्कका आधारमा वणाणनुक्रमानुसार 

देहायका रोल नम्बर तथा नामथर भएका उिेदवारहरु उत्तीणण भई कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवाताणका लागग छनौट भएको व्यहोरा 

सम्बखित सबैको जानकारीका लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, गमगत र समयमा हुने 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवाताणमा सहभागी हुन आउँदा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमागणत गने 

शैगक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र लगायतका कागजातको सक् कल सगहत नक् कल २/२ प्रगत, पासपोटण साइजको फोटो २ प्रगत, दरिास्त 

फारामको प्रथम पाना २ प्रगत तथा तृतीय पाना १ प्रगत भरी प्रवेशपत्र साथै गलई तोगकएको गदन १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हुनुपने 

व्यहोरा समेत यसै सूचनािारा जानकारी गराइन्छ । 
 

सेवा – हवहवध        

पद – सहार्क महहला हवकास हनरीक्षक      तह – चौथो 

गवज्ञापन नम्बरः  ११४३५/०७५-७६ 

गकगसमः िुला 

माग पद संख्ाः २६ 

गलखित परीक्षामा सखिगलत संख्ाः ७०० 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवाताण लागग छनौट भएको संख्ाः  ४५ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1  210028 अलनताकुमारी लसंह धलनकलाल सकुन खलुा 

2  210263 अखम्वका खलतवडा मखुिनाथ रघनुाथ खलुा 

3  150243 कला चापागारं्इ के.सी. नवुाखर बाल ु खलुा 

4  260106 कल्पना के.सी. डम्बरबहादरु लगभान खलुा 

5  261273 कुमारी श्वतेा लसंह रामबाब ु गेना खलुा 

6  260320 खशुबकुुमारी चतवेुदी गजेन्र प्रशरुाम खलुा 

7  152070 गोमा काफ्ले बालकृष्ण टोपलाल खलुा 

8  210416 ज्योती मंडल जलुडलाल चनु्नीलाल खलुा 

9  150223 झटककुमारी खत्री तेजबहादरु लललतबहादरु खलुा 

10  260006 ददना शमाा  लतलप्रसाद हररलाल खलुा 

11  151602 धनसरा ववष्ट मनखजते तबे खलुा 

12  150287 नगीनाकुमारी साह प्रदीप नचारी खलुा 

नयााँ बानेश् वर  काठमाडौं 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

13  260064 नेहाकुमारी केशरी प्रभपु्रसाद भैयाराम खलुा 

14  211774 नैनाकुमारी झा रामानन्द तेजनारायण खलुा 

15  260976 पववत्रा राना वले जगे खलुा 

16  260161 प्ररेणा चन्द टोपबहादरु वीरबहादरु खलुा 

17  261343 मधकुुमारी राय राजेन्र हृदयनारायण खलुा 

18  211925 मन्जकुुमारी खलतवडा गणेशप्रसाद धमाानन्द खलुा 

19  150371 मन्जदेुवी साह एकनाथ प्रभ ु खलुा 

20  150395 मलमता काकी गंगाबहादरु जाम्बबहादरु खलुा 

21  211281 माललका डांगी लोगजन कणाबहादरु खलुा 

22  260117 मेनका यादव  देवेन्रप्रसाद मेथरु खलुा 

23  260969 मेललना रोकाय लोकबहादरु लतलक खलुा 

24  210162 यसोदा काकी भण्डारी गीताबहादरु पषु्पबहादरु खलुा 

25  150073 रमा ज्ञवाली लभमाजुान कुलप्रसाद खलुा 

26  260322 रलमताकुमारी साह परमानन्द सोनालाल खलुा 

27  260968 रालधका खघलमरे भीमबहादरु महलाल खलुा 

28  211380 ररंकुकुमारी यादव ब्रह्मदेव उमाकान्त खलुा 

29  210307 रेणकुुमारी लसंह पल्टु राजदेव खलुा 

30  261110 लक्ष्मी भट्टरार्इा तपबहादरु खड्कबहादरु खलुा 

31  260941 शकुन्तला शमाा वटकाराम खडानन्द खलुा 

32  151678 शास्ता ढंुगेल यमकुमार जयशंकर खलुा 

33  151897 संगीताकुमारी बपाल पषु्कर जहरलसंह खलुा 

34  260112 संध्याकुमारी यादव खशवमंगल भोला खलुा 

35  210020 सखचता न्यौपाने टीकाराम देवीचरण खलुा 

36  150372 सखचना न्यौपान े ददनेश पनु्यप्रसाद खलुा 

37  260060 सनम पररयार ववष्ण ु पोटलसंह खलुा 

38  150521 सन्ज ुफागो खजतबहादरु ददलबहादरु खलुा 

39  152066 सम्झना शाही  लममबहादरु भिु खलुा 

40  151906 सम्पदा न्यौपाने गणेश नन्दलाल खलुा 

41  210005 सररताकुमारी साह सत्यनारायण बचकुन खलुा 

42  260055 सधुा काफ्ले भवुनप्रसाद यलतराज खलुा 

43  150523 सलुनता शे्रष्ठ वहराकुमार मानबहादरु खलुा 

44  260029 ससु्मा बढुा नरेन्रबहादरु बदेु खलुा 

45  150092 सोलबना मल्ल ववसनबहादरु जला खलुा 
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कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा र अन्तरवार्ाा हुने स्थान :-  

लोक सेवा आर्ोग, जलेश्वर कार्ाालर्, महोत्तरी 

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवार्ाा कार्ाक्रम सञ्चालन हुने हमहर् र समर् 

हमहर् वणाानुक्रम नम्वर कम्प्युटर सीप परीक्षण हुने समर् अन्तरवार्ाा हुने समर् 

२०७६।१२।१२ गते 

1 देखख 6 सम्म गवहान ७.२० बजे गवहानको ११.०० बजे 

7 देखख 12 सम्म गवहान ८:०० बजे  गदनको १:०० बजे 

13 देखख 18 सम्म गवहान ८:४० बजे  गदनको ३:०० बजे 

२०७६।१२।१३ गते 

१९ देखख २४ सम्म गवहान ७.२० बजे गवहानको ११.०० बजे 

२५ देखख ३० सम्म गवहान ८:०० बजे  गदनको १:०० बजे 

3१ देखख ३६ सम्म गवहान ८:४० बजे  गदनको ३:०० बजे 

२०७६।१२।१४ गते 
३७ देखख ४२ सम्म गवहान ७.२० बजे गवहानको ११.०० बजे 

४३ देखख ४५ सम्म गवहान ८:०० बजे  गदनको १:०० बजे 
 

पुनश् चः  अको सूचना भएमा बाहेक तोगकएको कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवाताणका गदन सावणजगनक गवदा पनण गएमा पगन उक्त कायणक्रम 

यथावत् सञ्चालन हुनेछ ।  

 
 
 
 
......................  ............................ ......................... 
(सीताराम दाहाल)  (लक्ष्मीप्रसाद पराजलुी) (चन्रकान्त लनरौला)  

  नायव सबु्बा  शाखा अलधकृत     उपसखचव 
 


