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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ११८३ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७४।१।८ 

लोक सेवा आयोग, धवलागगरी अञ्चल कायाालय, बाग्लुङको 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 समवम्न्ध  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 १३९४९ १३९५० १३९५१ १३९५२ - - - 

किसिमः  खुला महिला आ.ज. मधेिी दसलत अपाङ्ग वप.क्षे. 
माग पद िंख्ाः ४ १ १ १ - - - 

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा                १२१ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा १० ६ ६ ६ - - - 

 

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

1.  270005 अमतृा शमाा ववदरुप्रसाद कोमिनाथ मवहिा 

2.  270019 कोवपिा ररजाि सापकोटा प्रमेप्रसाद नरेश्वर मवहिा 

3.  270022 खेमराज खनाि हररचरण नन्द्दिाि खिुा 

4.  270026 गिुाम रबान  मंसरु जमुन ठगा खिुा, मधेस  

5.  270029 घनश्याम महतो  शशविाि डोम  मधेस  

6.  270035 जगद्वदश सवेुदी धमाराज बेदलनध  खिुा 

7.  270038 जमनुा कुइकेि खड्का नारायणकुमार ठक्करबहादरु मवहिा 

8.  270040 ज वनकुमार थारु ठाकुरप्रसाद नारायण खिुा, आ.ज. 

9.  270041 जिुी कुमारी हरेन्द्रलसंह नारायण मधेस  

10.  270051 द्वदपक िालमछान े बाबरुाम दत्तराम खिुा 

11.  270056 दीपक श्र पािी कणाबहादरु अनववरी खिुा 

12.  270060 धनेन्द्र काउचा जग े दिेबहादरु आ.ज. 

13.  270062 नगने्द्र महजान नन्द्दश्याम धनबहादरु आ.ज. 

14.  270073 प्रलतक्षा शघलमरे प्रद्वदपबाब ु मयनाथ मवहिा 

15.  270086 भरत सापकोटा रमाकान्द्त चन्द्रदत्त खिुा 

16.  270096 रंज तकुमार दास महादेव रामिखन मधेस  

17.  270107 रामज वन यादव शशवनाथ मङुगाई मधेस  

18.  270109 रुरबहादरु राना लबिबहादरु लभमसेन आ.ज. 
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ब. क्र. न.ं रोल न.ं उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम छनौट िमूि 

19.  270110 रुन्द्जता ढकाि झवविाि उमापलत मवहिा 

20.  270117 िािबहादरु पजुाा नरबहादरु टकबहादरु आ.ज. 

21.  270123 ववुिसागर शमाा सोमनाथ जयश्वर खिुा 

22.  270124 शम्पभकुुमार यादव रामभशि प्रगास खिुा, मधेस  

23.  270137 सन्द्तोष शे्रष्ठ पदमबहादरु पूणाबहादरु आ.ज. 

24.  270139 सरस्वत  शमाा कृष्णप्रसाद श्र िाि मवहिा 

25.  270151 हरर अलधकारी चेतनारायण अलभबन्द्धू खिुा 
 

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

ब. क्र. न.ं 
प्र्ोगात्मि परीक्षा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 
१-६ 

२०७४/२/१० ग े 
बबहान ८:०० बज े  १-६ 

२०७४/२/१० ग े 
ददनको ११:०० बज े

७-१२ बबहान ९:०० बज े  ७-१२ ददनको २:०० बज े
१३-१८ 

२०७४/२/११ ग े 
ददनको ८:०० बज े  १३-१८ 

२०७४/२/११ ग े 
ददनको ११:०० बज े

१९-२५ ददनको ९:०० बज े  १९-२५ ददनको २:०० बज े

 
 
 
 

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

  


