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ललखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ५०/07६-7७, लिलत २०७6/07/2१ 

 

 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्ाालर्, जुम्लाको स्थानीय तहको ववज्ञापन नं. १५३५९-१५३६१/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), 

प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, पााँचौ तहको सहायक/लेखा सहायक/आ.ले.प.सहायक (अप्राववविक) पदको माग पद 

संख्या ५७ (सन्ताउन् न) को लावग प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीणण भर्ण  वमवत २०७६/०५/०८ गते सञ्चावलत वितीय चरणको वलखखत 

परीक्षामा खलड् गा, मुला परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत मिा १८८ मना उिेदवारहरूमधे्य पवहलो चरण र वितीय चरणको वलखखत 

परीक्षाको कूल प्राप्ताङ्कका आिारमा वणाणनुक्रम अनुसार देहायका रोल नं. तथा नाम, थर भएका उिेदवारहरूलार्ण  देहायको वमवत र 

समयमा लोक सेवा आर्ोग, जुम्ला कार्ाालर्, जुम्लामा सञ्चालन हुने कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तवाणताणका लावग छनौट गने वनणणय 

भएकोले सम्बखित सबैको मानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारहरूले नेपाली नागररकताको 

प्रमाणपत्र, शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत, हालै खखचेको पासपोटण सार्मको फोटो २ प्रवत, दरखास्त 

फारामको प्रथम पाना २ प्रवत र ते्ो पाना १ प्रवत भरी प्रवेशपत्र वलर्ण  तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तवाणताण हुने कायाणलयमा 

उपखस्थत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनािारा मानकारी गरार्एको छ । 

 

सेवााः प्रशासन         समूहाः सामान्य प्रशासन/लेखा 

पदाः सहार्क/लेखा सहार्क/आ.ले.प.सहार्क    तह: पााँचौ 

ववज्ञापन नं.                         ............./०७५-७६ १५३५९ १५३६० १५३६१    - 

वकवसम खुला मवहला आ.म. मिेसी दवलत अपाङ्ग वप.के्ष. 

माग पद संख्या ४४ ११ २ - - - - 

वितीय चरणको वलखखत परीक्षामा सखिवलत संख्या १८८ 

अन्तवाणताणको लावग छनौट भएको संख्या ६१ २० ३ - - - - 

 

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

1  ७३०४११ अंगत सेजवुाल नेत्रबहादरु नन्दबहादरु िलुा 

2  ७३००९४ अलबराज शाही ऐनबहादरु रणभीि िलुा 

3  ७३०५७८ अलभशेक बि दलवीर लाललसंह िलुा 

4  ७३००४६ अलितकुिार साउद िाझी बाले  िाहारुप  आ.ज. 

5  ७३०४१७ अितृा बढुा भिूीनन्द झपु्प िहहला 

6  ७३०१३२ र्ान्रबहादरु थापा चन्रबहादरु पदिबहादरु आ.ज. 

7  ७३०३६९ उिादेवी रावत नरबहादरु  धनिल  िलुा, िहहला 

8  ७३०५१३ किलबहादरु बि पदिबहादरु राजबहादरु िलुा 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम,थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

9  ७३००१० कालताक रोकाया धनबहादरु सके िलुा 

10  ७३०४१२ कृहिना रावल क्षेत्रबहादरु कृष्णबहादरु िहहला 

11  ७३०२३३ केशव पाण्डे धनकृष्ण लक्ष्िीप्रसाद िलुा 

12  ७३०६३० गणेश ऐडी िकहवर  चन्रहवर  िलुा 

13  ७३०२९४ गणेश बिुी दल  िक  िलुा 

14  ७३०२२४ गोलबन्द वढुा कणाबहादरु िनुबहादरु िलुा 

15  ७३०२०२ गौरीकान्त चौलागारं् पणुाचन्र श्रीलाल िलुा 

16  ७३००३२ जेठाबहादरु बढुा रािबहादरु नौलालसंह िलुा 

17  ७३०५६७ झरना वली पाराश् वर नन्दराि िहहला 

18  ७३०६७० झिुा बढुथापा बिृबहादरु  रघलुबर  िहहला 

19  ७३०५२६ टेकबहादरु िहतारा नागिल जोिे िलुा 

20  ७३०२२९ टेकेन्रराज बढुा धनबहादरु जोिे िलुा 

21  ७३०२३८ दखक्षणा रोकाया रणबहादरु गोरि बहादरु िहहला 

22  ७३०४७१ दवाबहादरु शाही लालबहादरु गोिाबहादरु िलुा 

23  ७३०६३८ ददपेन्र भण्डारी सत्यबहादरु  जग  िलुा 

24  ७३०१४५ ददपेन्र शाही खजरबहादरु  रणिल  िलुा 

25  ७३०००३ दीपक िहतारा हवरबहादरु तलुाराज िलुा 

26  ७३०५७१ देबेन्दप्रसाद चौलागा  दीप रािकृष्ण िलुा 

27  ७३०६०४ देवकी रावत कल्से नैने िलुा, िहहला 

28  ७३००९९ द्वारीका न्यौपाने उिाकान्त आददचन्र िहहला 

29  ७३००२७ धनबहादरु रावत हंसबहादरु दलबहादरु िलुा 

30  ७३०१९९ लधरेन्रहवक्रि थापा धनन्जय रािपलत िलुा 

31  ७३०६०५ नरेन्र भण्डारी रत् नबहादरु गगनबहादरु िलुा 

32  ७३००५१ नहवन चौलागार्ा गोकुलानन्द  लत्रलोचन  िलुा 

33  ७३०५७० नारायण दाहाल धनीराि कहपलिणी िलुा 

34  ७३०५८० लनिाल देवकोटा काशीराि पशुाराि िलुा 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम,थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

35  ७३०७२२ लनिााया न्यौपाने पणुाप्रसाद नन्दप्रसाद िहहला 

36  ७३०१३० लनिााया भट्टरार्ा देवीदत्त कांशीदत्त िलुा, िहहला 

37  ७३०७३५ पलबत्रा शाही लोकबहादरु  सजुािान  िलुा, िहहला 

38  ७३०२०१ प्रकाश जैसी लक्ष्िीकान्त हररदत्त िलुा 

39  ७३०२७३ प्रकाश न्यौपाने कृष्णप्रसाद  नन्दप्रसाद  िलुा 

40  ७३०११९ लबष्णपु्रसाद पाण्डे तलुाराज लक्ष्िीकान्त िलुा 

41  ७३०२१० बेदना िहत भीिबहादरु हका बहादरु िहहला 

42  ७३०३९४ भावनाकुिारी वढुा दलबहादरु हररबहादरु िहहला 

43  ७३०५१८ लभिराज रोकाय रतनबहादरु कन् नजीत िलुा 

44  ७३०१२३ िखणचन्र काकी कलबहादरु रुपधन िलुा 

45  ७३०५१५ िहेशबहादरु िल्ल नन्दबहादरु चन्रबहादरु िलुा 

46  ७३०४०३ िनुबहादरु शाही जोरालसंह रणदल िलुा 

47  ७३०१३९ िगृेन्र हिाल दयादत्त  हररदत्त  िलुा 

48  ७३०२५० िेघप्रसाद भट्टरार्ा कालीप्रसाद जयप्रसाद िलुा 

49  ७३०२०६ यिराज शाही जयधन बलबहादरु िलुा 

50  ७३०४६२ रलब भण्डारी जयबहादरु िनुीशरण िलुा 

51  ७३०२२१ रलबन्रकुिार बस्नेत जयपलत हैतहवरे िलुा 

52  ७३०५८७ रहवन्र न्यौपाने देवीदत्त जस ु िलुा 

53  ७३०२३१ रिेशकुिार थारु भंगी बंगाली आ.ज. 

54  ७३०४२७ रिेश के.सी. रङग  काले  िलुा 

55  ७३०१४३ रहवराज शिाा कृष्णभक्त  आउँसे  िलुा 

56  ७३०११५ राजन बढुा गोिाबहादरु बिबहादरु िलुा 

57  ७३०५६४ राजेन्रबहादरु ित्री हररबहादरु लालबहादरु िलुा 

58  ७३०६३३ ररतबहादरु रावत बषृ े कले  िलुा 

59  ७३००४३ रोसन उपाध्याय लक्ष्िीचन्र  िहानन्द  िलुा 

60  ७३०५८६ लक्ष्िीनारायण उपाध्याय गोहवचन्र परुीचन्र िलुा 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम,थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

61  ७३०३९८ लोकेन्र काकी िोतीलाल लबरजीत िलुा 

62  ७३०११४ लोकेन्र शाही अकबर हंसबहादरु िलुा 

63  ७३०२१५ हवरेन्र बोहरा हररकृष्ण खशवचन्र िलुा 

64  ७३०४०५ हवष्णरुाज बढुा िकरबहादरु जयराि िलुा 

65  ७३०२६८ शखक्तलसंह रावत कालीिान नन्दराि िलुा 

66  ७३०५९१ खशवराज लगरी चक्र िन् नाज िलुा 

67  ७३०५२१ खशवराज न्यौपाने प्रयागदत्त नरप्रसाद िलुा 

68  ७३००६६ संलगता बोहोरा हररबहादरु  सकुदेब  िहहला 

69  ७३०२६२ संलगता रावत दानबहादरु जौिल िहहला 

70  ७३०१९५ सञ्जयदत्त लतलिखल्सना देवीदत्त खशवलाल िलुा 

71  ७३००२८ सन्तोषकुिार रावत बलबहादरु कल्से िलुा 

72  ७३०१०९ सरीताकुिारी शाही नरेन्रबहादरु नरलसंह िहहला 

73  ७३०२४१ सपाानन्द उपाध्याय देवीचन्र हवष्णलुाल िलुा 

74  ७३००१६ सजुाता बढुथापा रक्षाबहादरु िनुबहादरु िहहला 

75  ७३०६४६ सदुदन बढुा लबरिान  नेदे  िलुा 

76  ७३०७०८ सजृना िड्का प्रिेबहादरु िीिकुशल िहहला 

77  ७३०२१६ सजृना िहत किलबहादरु कहवदत्त िलुा, िहहला 

78  ७३०२९१ सैलेन्र रावत राजबहादरु  िड्क िलुा 

79  ७३०४३६ हहिाली भण्डारी जंगबहादरु  धनबहादरु  िहहला 
 

कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा तथा अन्तवााताा हुने स्थानः लोक सेवा आर्ोग, जुम्ला कार्ाालर्, जुम्ला। 
 

कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तवााताा कार्ाक्रम सञ्चालन हुने मममत र समर्ः- 

 

मममत वणाानुक्रम नम्बर कम्प्युटर सीप परीक्षण हुने समर् अन्तवााताा हुने समर् 

 

२०७६/०८/१२ गते 

 

१-६ वबहान ७.४० बमे वबहान ११.३० बमे 

७-१२ वबहान ८.२० बमे वदनको १.३० बमे 

१३-१८ वबहान ९.०० बमे वदनको ३.३० बमे 

 

२०७६/०८/१३ गते 

 

१९-२४ वबहान ७.४० बमे वबहान ११.३० बमे 

२५-३० वबहान ८.२० बमे वदनको १.३० बमे 

३१-३६ वबहान ९.०० बमे वदनको ३.३० बमे 
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२०७६/०८/१५ गते 

 

३७-४२ वबहान ७.४० बमे वबहान ११.३० बमे 

४३-४८ वबहान ८.२० बमे वदनको १.३० बमे 

४९-५४ वबहान ९.०० बमे वदनको ३.३० बमे 

 

२०७६/०८/१६ गते 

 

५५-६० वबहान ७.४० बमे वबहान ११.३० बमे 

६१-६६ वबहान ८.२० बमे वदनको १.३० बमे 

६७-७२ वबहान ९.०० बमे वदनको ३.३० बमे 

२०७६/०८/१७ गते ७३-७९ वबहान ७.४० बमे वबहान ११.३० बमे 
 

 

पुनश्चः अको सूचना भएमा बाहेक कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तवाणताण तोवकएको वदन सावणमवनक ववदा पनण गएमा पवन उक्त कायणक्रम यथावत् 

सञ्चालन हुने । 

 

.............................. 
(पषु्पराज िनाल) 
शािा अलधकृत 

........................ 
(प्रिे प्रसाद देवकोटा) 

उपसखचव 

.............................. 
(लतलक प्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत 

 

mailto:lumbini@psc.gov.np

