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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. १११० /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।१२।२० 

लोक सेवा आयोग, राप् ी अञ्चल कायाालय, दाङको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  उमिेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत्तीर्ा भई 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 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 । अन् वाा ााका ददन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  इञ्जि., एग.ृइररगेशन इञ्जि. पदः  एशोससएसन अगगनाइजर तह÷शे्रण ः  रा.प.अनं.द्वित य 
सि.प. सञ्चािन समसतः 207३।२।२४ गते नसतजा प्रकाशन गने कायागियः िोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायागिय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १४८७७ १४८७८ - - - - - 

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

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा          ११ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा 

५ ३ - - - - - 

 

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

1.  300001 कववता खड्का के.स .  भरतबहादरु केशरबहादरु मवहिा 
2.  300003 कृष्णप्रसाद न्द्यौपान े विकाराम मञ्जणराम खिुा 
3.  300020 सगता चौधरी  हेमिाि सनु्द्दरप्रसाद मवहिा 
4.  300009 द्वदव्यराज दाहाि द्वदपककुमार चन्द्रप्रसाद खिुा 
5.  300010 सनमगिा यरी के.स . कृष्णबहादरु भागन्द्ते मवहिा 
6.  300012 मोहन महतरा भेषराज ववषराम खिुा 
7.  300013 रमेशप्रसाद बजगाई प्रभनुाथ गंगाराम खिुा 
8.  300014 रेमबहादरु रायमाझ  हमुबहादरु मानबहादरु खिुा 

 

अन्तिााताा िुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, राप् ी अञ्चल कायाालय, दाङ । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 

१-८ २०७४/१/५ ग े ददनको ११:०० बज े  - - - 
 
 
 
 
 

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

     


