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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ७४/२०७५-७६ लिलतिः २०७५/०५/२३ 

 

लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, दिपायलको िेहायको ववज्ञापनमा दिपायल परीक्षा केन्द्रमा सञ्चाललत ललखित परीक्षामा 
सखममललत उममेिवारहरु मध्ये वर्ाानकु्रमानसुार िेहायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका उममेिवार ललखित परीक्षाबाट 
आयोगको दिपायल कायाालय¸ दिपायलमा सञ्चालन हनुे अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको व्यहोरा समवखन्द्ित सबैको जानकारीको 
लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

छनौट भएका उममेिवारले िेहायको स्थान, लमलत र समयमा हनुे अन्द्तवााताा दिन आउँिा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, 

प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रलत, िरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रलत तथा ततृीय पाना भरी प्रवेशपत्र ललई 
तोवकएको समय भन्द्िा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ । अन्द्तवाातााका दिन सावाजलनक वविा पना गएमा पलन उक्त 
कायाक्रम यथावत ्सञ्चालन हनुेछ । 

 
सेवा, समूह, उपसमूहः  बन, जनरल फरेष्ट्री पिः  फरेष्टर तह/शे्रर्ीः  रा.प.अनं.दितीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः 207५।२।३०  नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, िनकुटा । 

 

ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १५६६३ १५६६४ - १५६६५ - १५६६६ - 

वकलसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पि संखयाः ४ १ - १ - १ - 

लल.प.मा सखममललत संखया १२४ 
अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको संखया ११ ७ - ५ - ८ - 
 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  430012 अरुर्कुमार साह फेकु लक्ष्मी मिेशी 
2.  430018 उमेशकुमार साह सूयानरायर् रामिेव िलुा, मिेशी 
3.  430020 उलमाला वोहरा ववरबहािरु  काले  िलुा, मवहला 
4.  430025 कमला पनु चन्द्रबहािरु झपु े मवहला 
5.  430030 वकरर्प्रकाश िड्का लसउिने  हस्तबहािरु  अपाङ्ग 

6.  430033 कृष्र्राम लिताल िेवीवकसन मेघनाथ िलुा 
7.  430044 गरे्श ओली मोहलाल  रामे  िलुा 
8.  430055 चनुकुला राई रर्बहािरु पञ्चशेर मवहला 
9.  430076 लतलक िेवकोटा  नेवबहािरु उदिराम िलुा 
10.  430104 पूर्ालक्ष्मी रावल िगुााबहािरु िन्द्तलाल मवहला 
11.  430112 प्रलनष्का बटाला क्षेत्री लोकेन्द्रबहािरु कर्ा मवहला 
12.  430113 प्रलबर् पखण्ित दिवाकर  टुकराज अपाङ्ग 

13.  430114 प्रमेबहािरु अलिकारी बले काले  अपाङ्ग 

14.  430135 भोजराज जोशी मनोरथ अन्द्तराम िलुा 
15.  430137 मिनप्रसाि जोशी अमवाित्त नरपलत अपाङ्ग 

16.  430142 मानबहािरु बोहरा लसंहबहािरु  रामलगरी  िलुा 
17.  430148 रतनकुमार साह ु जगिेव जरुी मिेशी 
18.  430149 रमानन्द्ि चौलागाइा िनप्रसाि िनन्द्जय अपाङ्ग 

19.  430166 ववरिबहािरु भाम  पथृ्वीबहािरु  सोनाम  अपाङ्ग 

20.  430175 शषु्मा के.सी. लभमबहािरु लमनबहािरु िलुा, मवहला 
21.  430182 सन्द्तोष ित्री  लोकबहािरु  िड्गलसंह  अपाङ्ग 
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ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

22.  430184 सन्द्तोष पोख्रले लगताप्रसाि मकु्तीराम िलुा 
23.  430190 लसजाना ओली भपुाललसह नरववर मवहला 
24.  430199 हररश्चन्द्र कुमार लक्ष्मी महाववर िलुा, मिेशी 
25.  430200 हरीनारायर् महतो िनेश्वर रघनुी  मिेशी 
26.  430202 वहमालकुमार रावल अलत  जंग े िलुा 
27.  430203 वहमालयबहािरु कठायत रर्बहािरु िवुाबहािरु अपाङ्ग 

 

 

अन्तवााताा िुने स्थान, लमतत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, दिपायल । 
ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको  ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको 

लमतत समय  लमतत समय 
१-७ २०७५।६।१६ गते दिनको ३:०० बजे  ८-१४ २०७५।६।१७ गते दिनको ११:०० बजे 

१५-२१ २०७५।६।१७ गते दिनको १:०० बजे  २२-२७ २०७५।६।१७ गते दिनको ३:०० बजे 

 
 

 

 (हका बहािरु शाही) (प्रकाश गरुुङ्ग) (मकुुन्द्ि राज पन्द्थी) 
केन्द्रीय प्रलतलनलि शािा अलिकृत सहसखचव 

 


