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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४२३ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।८ 

लोक सेवा आयोग, जुम्ला कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  

उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवाा ााको 

लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको 

स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , 

दरिास्त फारामको प्रथम पाना २/२ प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  

हुनुपनेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूहः मवमवध पदः  कम्प्युटर अपरेटर तहः पाँचड 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।२० ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १५४०५ - - - - - - 

लकलसमः  िुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ९ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा        १६५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
२० - - - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  ७३०१४० इन्द्रनारायण झा देविन्द्र यदु खुला 

2.  ७३०१२३ ऐश्वयय शाही कणयबहादुर नन्दविर खुला 

3.  ७३०१३६ कमल नकाल भदयबहादुर विखयबहादुर खुला 

4.  ७३०१८९ खखमबहादुर रोकाय रामबहादुर खड्के खुला 

5.  ७३००२७ जनकबहादुर बुढा देवबविह उदविह खुला 

6.  ७३०१५७ वजरबहादुर बुढा दल जक्त खुला 

7.  ७३०१८४ तेजकुमारी खड्का  मंगल तुल्ली खुला 

8.  ७३००५२ वदनेशबहादुर विजापवत कल आँिे खुला 

9.  ७३०००४ वदपराज रोकाया गोमानविं लालबहादुर खुला 

10.  ७३०१५३ देविकृष्ण चौलागाँइय जयलाल वशिभक्त खुला 

11.  ७३००८० नेत्रराज खड्का महाविर कणयविंह खुला 

12.  ७३०००३ पे्रमबहादुर शाही धनराज नरविर खुला 

13.  ७३०००५ भीमबहादुर राित जयबहादुर लाल खुला 

14.  ७३००४९ भुपेन्द्रप्रिाद आचायय लक्ष्मीप्रिाद वशिलाल खुला 

15.  ७३०१६२ रोशनकुमार चौधरी लक्षमन छविलाल खुला 

16.  ७३००९६ लक्ष्मणबहादुर शाही मुनबहादुर विङबहादुर खुला 

17.  ७३००३६ विरकुञ्ज घतीमगर टेकबहादुर बुखिराज खुला 

18.  ७३००९९ वशिनारायण चौधरी विषु्ण विरु खुला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

19.  ७३००३७ िने्दश के.िी. तोयनाथ लोकबहादुर खुला 

20.  ७३०१९९ हेमराज रोकाय  गगनविंह निलविंह खुला 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, जुम्ला कायाालय, जुम्ला । 

ब. क्र. नं. लमलत प्रयोगात्मक परीक्षाको समय अन्तवााताा कायाक्रमको समय 

१-६ २०७६/११/४ मदनको ८३० बजे मदनको ११०० बजे 

७-१२ २०७६/११/४ मदनको ९३० बजे मदनको १०० बजे 

१३-१६ २०७६/११/५ मदनको ८३० बजे मदनको ११०० बजे 

१७-२० २०७६/११/५ मदनको ९३० बजे मदनको १०० बजे 
 

 

 
(माधवप्रसाद लम्साल) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


