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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १३४/२०७५-७६ लिलतिः २०७५/०६/११ 

लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कायाालय, दाङ्गको देहायको ववज्ञापनमा दाङ्ग परीक्षा केन्द्रमा सञ्चाललत ललखित परीक्षामा सखममललत 
उममेदवारहरु मध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका उममेदवार ललखित परीक्षाबाट आयोगको दाङ्ग 
कायाालय¸ दाङ्गमा सञ्चालन हनु े अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको व्यहोरा समवखन्द्ित सबैको जानकारीको लालग यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ ।  

छनौट भएका उममेदवारले देहायको स्थान, लमलत र समयमा हनुे अन्द्तवााताा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, 

प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रलत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रलत तथा ततृीय पाना भरी प्रवेशपत्र ललई 
तोवकएको समय भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ । अन्द्तवाातााका ददन सावाजलनक ववदा पना गएमा पलन उक्त 
कायाक्रम यथावत  सञ्चालन हनुेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  प्रशासन, लेिा पदः  सहलेिापाल तह/शे्रर्ीः  रा.प.अनं.दितीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः 207५।३।२५ र २८ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, िनकुटा। 
 

ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १४८०३ 

वकलसमः  आ.प्र. 
माग पद संखयाः २ 

लल.प.मा सखममललत संखया १२ 
अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको संखया ११ 
 

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

1.  300002 इश्वर खड्का विरभान नैनविर आ.प्र. 
2.  300005 कृष्णबहादुर भण्डारी टेकबहादुर वििाधर आ.प्र. 
3.  300006 खखमबहादुर पररयार  प्रविर महाविर आ.प्र. 
4.  300007 खखमराज किर विरबहादुर वदिबहादुर आ.प्र. 
5.  300009 गोपाि डााँगी हकक बहादुर िोकु आ.प्र. 
6.  300013 धवनप्रसाद खड्का घमण्डबहादुर कृपाराम आ.प्र. 
7.  300016 वनरज बसे्नत िेदबहादुर नरबहादुर आ.प्र. 
8.  300023 रणविर ओिी जंगे नन्नराम आ.प्र. 
9.  300025 राधा के.सी. एक्कबहादुर धनीराम आ.प्र. 
10.  300027 िािबहादुर कामी कैिो कमारो आ.प्र. 
11.  300030 विि भण्डारी छमिाि चेतमान आ.प्र. 

अन्तवााताा हुने स्थान, ममतत र समयः 
स्थानः  िोक सेिा आयोग, दाङ्ग कायाकिय, दाङ्ग । 
ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको  ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको 

ममतत समय  ममतत समय 
१-६ २०७५।0८।०९ गते ददनको ११:०० बजे  ७-११ २०७५।0८।०९ गते ददनको २:०० बजे 

 
 
 
 

 

(प्रकाश गरुुङ्ग) (रामप्रसाद ढंुगाना) (मकुुन्द्द राज पन्द्थी) 
शािा अलिकृत शािा अलिकृत सहसखचव 

 


