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लोक सेवा आयोग 
 

 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. २४३ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं । 

ममम िः -२०७९।५।२० 

लोक सेवा आयोग, जुम्ला कायाालय, जुम्लाको देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तवाा ााको लामग छन ट 

भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छन ट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  

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

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

कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 

 

सेवा, समूहः  एकीकृ   पदः   खररदार वा सो सरह तह/शे्रणीः   रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।४।१६ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
    

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १५३५३ १५३५४ १५३५५ १५३५६ - - १५३५७ 

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

माग पद संख्ाः  ५ २ १ १ - - १ 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                             ११७ 

कम्प्युटर लसप परीक्षण र 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 

८ ४ ० ३ - - १० 

 

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

1.  730233 अजुान मि ाल मनप्रसाद मशवलाल खुला, मप .के्ष.  

2.  730243 उमादेवी पाणे्ड मि ाल पूर्ाप्रसाद बद्रीप्रसाद ममहला 

3.  730092 कमल  िामी सयरुप कमलवाने खुला, मप .के्ष.  

4.  730086 गोमबन्द वुढा कर्ाबहादुर मुनबहादुर खुला, मप .के्ष.  

5.  730298 गोमवन्द  हमाल  मानबहादुर नरवीर खुला 

6.  730100 दलबहादुर डाँगी कर्ाबहादुर मसौंहमबर मप .के्ष.  

7.  730161 दानबहादुर बुढा दयाराम िमनराम मप .के्ष.  

8.  730128 नन्दबहादुर बुढा पदम साके खुला, मप .के्ष.  

9.  730168 नरेश राव  जलरुपे मबउराम खुला, मप .के्ष.  

10.  730250 पदम अमिकारी मानबहादुर जयमुनी मप .के्ष.  

11.  730095 पदम थ्याइा  गोखाबहादुर गजमवर मप .के्ष.  

12.  730077 पुष्पा सेजुवाल हस्तबहादुर अम्बरबहादुर ममहला 

13.  730135 मबनोदकुमार सेटी रामबहादुर नरबहादुर खुला 

14.  730008 बृषेशकुमार राउ  राजमगर मकशोरी मिेशी 

15.  730070 ममनन्दर वोहरा मदलाराम िनराज खुला, मप .के्ष.  

16.  730111 रन्जयकुमार ठाकुर  मबरेन्द्रप्रसाद जयनन्दन मिेशी 

17.  730303 शोभा नेपाली र नमान बाबुराम ममहला 

18.  730245 सृजना खड्का पे्रमबहादुर खखमकुशल ममहला 

19.  730112 हेमन्त च िरी रािेश्याम उत्तमप्रसाद मिेशी 
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कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, जुम्ला कायाालय, जुम्ला । 

ब. क्र. नं. 
कम्प्युटर लसप परीक्षण कायाक्रम  

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रम 

लमलत समय  लमलत समय 
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११-१५ २०७९/६/६ ग े मबहान ८:०० बजे  ११-१५ २०७९/६/६ ग े मदनको ११:०० बजे 
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(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (उमेशकुमार पोिरेल) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

  


