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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ११७४ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७४।१।७ 

लोक सेवा आयोग, कर्ााली अञ्चल कायाालय, जुम्लाको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्म्िमल  उम्िेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाि थर भएका उम्िेदवार उत्तीर्ा भई प्रयोगात्िक परीक्षा र अन् वाा ााको लागग 
छनौट भएको व्यहोरा सम्वम्न्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्िेदवारले 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 १५२४७ १५२४८ १५२४९ १५२५० १५२५१ - - 

किसिमः  खुला महिला आ.ज. मधेिी दसलत अपाङ्ग वप.क्षे. 
माग पद िंख्ाः ५ १ १ १ १ - - 

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा                      १५१ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा १२ ८ ५ २ ४ - - 

 

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

1.  370003 अजय तामाङ रामज  चन्द्रबहादरु आ.ज. 

2.  370010 अमतृबहादरु रोकामगर खका बहादरु रामबहादरु खिुा, आ.ज. 

3.  370011 अम्पमकिाकुमारी जैस  िोग राम रंगववरे मवहिा 

4.  370021 उदयकुमार साह इन्द्दि भाइिाि मधेस  

5.  370028 कञ्चन चौधरी रामदयाि सलतराम मवहिा, आ.ज. 

6.  370033 कल्पना घती ररमबहादरु दिजजत खिुा, मवहिा, आ.ज. 

7.  370034 कल्पना शाह लमनबहादरु गंगाबहादरु मवहिा 

8.  370038 कृष्णबहादरु ववष्ट लसंहबहादरु गनबहादरु खिुा 

9.  370063 टेकबहादरु लब.क. समन पठेु दलित 

10.  370066 तारा थापा ववष्णबुहादरु काि ु मवहिा 

11.  370076 द्वदपराज रोकाया गोमानलसं िािबहादरु खिुा 

12.  370084 धनकृष्ण खत्र  िक्ष्म कान्द्त जयप्रसाद खिुा 

13.  370091 नन्द्दिाि सनुार लभमिाि चगुे दलित 

14.  370108 पदमबहादरु नेपािी साकी करे नरे दलित 

15.  370120 प्रमेप्रसाद शमाा उदाप्रसाद पलतराम खिुा 

16.  370127 लबक्रम बरुवाि मधकुर कृष्णबहादरु खिुा 

17.  370151 यमनुा खनाि बिराम गहेेन्द्रप्रसाद मवहिा 

18.  370160 रमेश साकी कृष्णे इश्वरे दलित 
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ब. क्र. न.ं रोल न.ं उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम छनौट िमूि 

19.  370169 रामशरण अयााि टंकप्रसाद लभमप्रसाद खिुा 

20.  370178 िक्ष्मणबहादरु शाही मनुबहादरु लसंहबहादरु खिुा 

21.  370179 िक्ष्म  ढकाि झवविाि उमापत  खिुा, मवहिा 

22.  370180 िक्ष्म  पजुारा मानबहादरु हररभक्त खिुा, मवहिा 

23.  370190 ववजयकुमार यादव बैद्यनाथ सरजगु मधेस  

24.  370192 शंकर पौडेि जयप्रसाद दगुााप्रसाद खिुा 

25.  370001 सयुा सोमैमगर टोपबहादरु धोजबहादरु आ.ज. 
 

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

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 े
पनुश्चः रोि नं. ३७०024 का परीक्षाथीिे उत्तरपजुततकामा "वक" उल्िेख नगरेको हुुँदा लनजको उत्तरपजुततका रद्द गररएको छ । 
 
 
 
 

(बासपु्रसाद न्द्यौपान)े (लनिकण्ठ शमाा) (रमेश मैनािी) 
नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उप सजचव 

  


