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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ११६३ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७४।१।५ 

लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कायाालय, जलेश्वरको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  उमिेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत्तीर्ा भई प्रयोगात्िक परीक्षा र अन् वाा ााको लागग 
छनौट भएको व्यहोरा समवम्न्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उमिेदवारले देहायको 
स्थान, मित  र सियिा हुने प्रयोगात्िक परीक्षा र अन् वाा ाा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रत , प्रिार्पत्रहरुको सक्कल 
सदह  नक्कल २/२ प्रत , दरिास्  फारािको प्रथि पाना २ प्रत   था   ृीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोककएको सिय भन्दा १ 
(एक) घण्टा अगावै उपम्स्थ  हुनुपनेछ । प्रयोगात्िक परीक्षा र अन् वाा ााका ददन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि 
यथाव  ्सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  ववववध पदः  सहायक कम्प्यटुर अपरेटर तह÷शे्रण ः  रा.प.अनं.द्वित य 

लि.प. सञ्चािन लमलतः 207३।२।३२ गते नलतजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १२२८९ - १२२९० १२२९१ - - - 

किसिमः  खुला महिला आ .ज.  मधेिी दसलत अपाङ्ग वप .क्षे.  
माग पद िंख्ाः ३ - १ १ - - - 

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा                 २४९ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा ८ - ६ १२ - - - 

 

ब. क्र. न.ं रोल न.ं उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम छनौट िमूि 

1.  100005 अलनिकुमार यादव रामकृष्ण जजवछ मधेस  

2.  100041 उत्तम तामाङ्ग वेगबहादरु िािबहादरु आ .ज.  

3.  100052 वकशोरहरर अलधकारी कृष्णहरर लििाराज खिुा 

4.  100059 खडेन्द्रकुमार बि वहराबहादरु लिमिाि आ .ज.  

5.  100078 द्वदपेन्द्र चमार फेकुराम खेहरु खिुा, मधेस  

6.  100091 देबप्रकाश उरााँव बरीिाि गोपाि आ .ज.  

7.  100096 देववबहादरु मगर लिमबहादरु खड् गबहादरु आ .ज.  

8.  100103 नववन अलधकारी अजजतकुमार गिािाि खिुा 

9.  100107 लनरंजनकुमार सरैुत रामज वन राजेश्वर खिुा, मधेस  

10.  100133 लबजयकुमार यादव रामदेव जगुशे्वर मधेस  

11.  100140 ब रेन्द्रकुमार यादव रामप्रगास सोि  मधेस  

12.  100156 मनोजकुमार लसंह रामचन्द्र बासदेुव खिुा, मधेस  

13.  100170 रंजजतकुमार झा ववनय अच्छेवर खिुा, मधेस  

14.  100176 रवविषुण लसंह रामबािक शकेुश्वर मधेस  

15.  100189 राजनकुमार लमश्र रामशोिा रामनन्द्दन खिुा, मधेस  

16.  100205 रामसगारथ मण्डि जगरनाथ चन्द्रदेव आ .ज.  

17.  100215 रुपेशकुमार चौधरी राजेश्वर िक्ष्म िाि आ .ज.  

18.  100252 संजय कुमार मदनप्रसाद रामएकवाि खिुा, मधेस  
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ब. क्र. न.ं रोल न.ं उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम छनौट िमूि 

19.  100263 संजजबकुमार लसंह रामविी रामचलित्र मधेस  

20.  100290 समुनकुमार झा कालिकान्द्त बैकुण्ठ मधेस  
 

प्र्ोगात्मि परीक्षा र अन्तिााताा िुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कायाालय, जलेश्वर ।  
 

ब. क्र. न.ं 
प्र्ोगात्मि परीक्षा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 
१-७ 

२०७४/२/१० ग े 
बबहान ८:०० बज े  १-७ 

२०७४/२/१० ग े 
ददनको ११:०० बज े

८-१४ बबहान ९:०० बज े  ८-१४ ददनको २:०० बज े
१५-२० २०७४/२/११ ग े ददनको ९:०० बज े  १५-२० २०७४/२/११ ग े ददनको ११:०० बज े

पनुश्चः रोि नं. १००049 र १०0083 परीक्षाथीहरुिे उत्तरपजुततकामा "वक" उल्िेख नगरेको हुाँदा लनजहरुको उत्तरपजुततका रद्द गररएको 
छ । 
 
 
 

(लनिकण्ठ शमाा) (प्रकाश गरुुङ्ग) (रमेश मैनािी) 
शाखा अलधकृत शाखा अलधकृत उप सजचव 

  


