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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. १०९५ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।१२।१८ 

लोक सेवा आयोग, धवलागगरी अञ्चल कायाालय, बागलुङको 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 समवम्न्ध  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 अगाव ैउपम्स्थ  हुनुपनेछ । अन् वाा ााका ददन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन  
हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  वन, जनरल फरेष्ट्री पदः  फरेष्टर तह÷शे्रणीः  रा.प.अनं.द्वितीय 
लल.प. सञ्चालन लमलतः 207३।२।२६ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १३९३५ १३९३६ १३९३७ १३९३८ - - - 

किसिमः  खुला महिला आ.ज. मधेिी दसलत अपाङ्ग वप.क्षे. 
माग पद िंख्ाः २ १ १ १ - - - 

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा              २३ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा 

४ ५ ४ ३ - - - 

 

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

1.  270004 कुम्मराज मल्ल शेरबहादरु दलजजत खलुा 
2.  270006 खमुकला शमाा रेग्मी रामप्रसाद जशवप्रसाद महहला 
3.  270009 द्वदनेश गरुुङ खड्कबहादरु हका बहादरु आ.ज. 
4.  270010 द्वदपकबहादरु शेरचन केशबहादरु पलतप्रसाद खलुा, आ.ज. 
5.  270015 लबश ुखत्री जचत्रबहादरु हहराबहादरु महहला 
6.  270016 बीरबहादरु थापा टेकबहादरु चन्द्रबहादरु आ.ज. 
7.  270018 मकेुशकुमार गपु्ता तेली राजप्रकाश लसताराम मधेसी 
8.  270019 यशोदा कंडेल हवष्णदुत्त नन्द्दलाल महहला 
9.  270024 रीलत आचाया दयाराम टंकप्रसाद खलुा, महहला 
10.  270025 लालबाब ुसाह महेन्द्र रामचन्द्र मधेसी 
11.  270027 हवष्ण ुपनु लाललसंह मजन्द्धरे महहला, आ.ज. 
12.  270028 जशवलाल जिलमरे ज्ञानरुाम रहवलाल खलुा 
13.  270034 सलुनलकुमार पजजयार देवशरण चललतर मधेसी 

अन्तिााताा िुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, धवलागगरी अञ्चल कायाालय, बागलुङ । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 
१-७ २०७४/१/१० ग े ददनको ११:०० बजे  ८-१३ २०७४/१/१० ग े ददनको २:०० बजे 

 
(राजेन्द्र पौडेल) (बासपु्रसाद न्द्यौपाने) (लनलकण्ठ शमाा) 
नायब सबु्बा नायब सबु्बा शाखा अलधकृत 

     


