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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ११०४ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।१२।२० 

लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कायाालय, िुटवलको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्बिमल  
उबिेदवारहरु िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नबिर  था नाि थर भएका उबिेदवार उत्तीर्ा भई अन् वाा ााको लागग 
छनौट भएको व्यहोरा सबवम्न्ि  सिैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उबिेदवारले 
देहायको स्थान, मित  र सियिा हुने 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 अगाव ैउपम्स्थ  हुनुपनेछ । अन् वाा ााका ददन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन  
हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  इञ्जि., सरे्भ पदः  अममन तह÷शे्रण ः  रा.प.अनं.द्वित य 
मि.प. सञ्चािन मममतः 207३।२।२४ गते नमतजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १३५८४ १३५८५ - १३५८६ १३५८७ - - 

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

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा                     १९८ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा 

६ ३ - ३ ४ - - 

 

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

1.  200062 गोपाि रावि टिकाराम ञ्जशवदत्त खिुा 
2.  200064 गोरख विी बिज त मोमतराम खिुा 
3.  200071 मिजेश यादव राजमन र्भोिीय मधेस  
4.  200099 द्वदनेश बेल्बासे मेघबहादरु देटवबहादरु खिुा 
5.  200114 धरेन्द्र टवश्वकमाा रुरिाि र्भग मान दमित 

6.  200119 नमबन के.स . शेरबहादरु हररबहादरु खिुा 
7.  200128 मनमाि मनषाद पारसनाथ दःुख  मधेस  
8.  200164 मबराि टवश्वकमाा ज्ञानबहादरु हका  दमित 

9.  200173 मर्भमबहादरु टव.क. अटविाि पदमिाि दमित 

10.  200179 ममनषा मगरी रटवन्द्र नारायण मटहिा 
11.  200206 रमेश उपरकोिी सयुाबहादरु मर्भमबहादरु खिुा, दमित 

12.  200235 रामइाश्वर यादव ममुनदेव छतर मधेस  
13.  200239 रेखा रेगाम  हमुबहादरु पूणाबहादरु मटहिा 
14.  200329 टवमिा देवकोिा हररप्रसाद ममत्रिाि मटहिा 
15.  200304 सजुन पराजिुी रुक्मागत वासदेुव खिुा 
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अन्तिााताा िुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, लमु्बिनी अञ्चल कायाालय, िुटवल । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 

१-८ २०७४/१/५ ग े ददनको ११:०० िज े  ९-१५ २०७४/१/५ ग े ददनको २:०० िज े
 
 
 
 

(बासपु्रसाद न्द्यौपान)े (प्रकाश गरुुङ्ग) (रमेश मैनािी) 
नायब सबु्बा शाखा अमधकृत उप सञ्जचव 

     


