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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ११०६ /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., सससिल, स्यासनटरी पदः  खानेपानी तथा सरसफाई टेञ्जननससयन तह÷शे्रणीः  रा.प.अनं.द्वितीय 
सल.प. सञ्चालन समसतः 207३।२।२१ गते नसतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १४८७० १४८७१ - - १४८७२ - - 

किसिमः  खुला महिला आ.ज. मधेिी दसलत अपाङ्ग वप.क्षे. 
माग पद िंख्ाः ३ १ - - १ - - 

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा                     २३४ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा 

९ ३ - - ४ - - 

 

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

1.  300011 ऋषिकेश क्षेत्री कृष्णबहादरु - खलुा 
2.  300012 कमरबहादरु दजी गोखे िोटे दसलत 

3.  300016 कमला सापकोटा दसिराम षहरामणी मषहला 
4.  300033 कैलाश चनारा दगुाालाल िन्नामे दसलत 

5.  300332 सगता चौिरी  हेमलाल सनु्द्दरप्रसाद मषहला 
6.  300073 जमुानससं नेपाली बेगबहादरु बहादरेु दसलत 

7.  300109 दगुाा के.सी.  प्रमेबहादरु ऋषिराम खलुा 
8.  300111 दगुााप्रसाद िट्ट देवराज गौररलाल खलुा 
9.  300181 बमबहादरु काकी द्वदपबहादरु जोसत खलुा 
10.  300205 िपुेन्द्र के.सी. पषु्पबहादरु अम्मरबहादरु खलुा 
11.  300236 रमा सगरी मािवप्रसाद इश्वरप्रसाद मषहला 
12.  300242 रमेशप्रसाद बजगाई प्रिनुाथ गंगाराम खलुा 
13.  300256 रेमबहादरु रायमाझी हमुबहादरु मानबहादरु खलुा 
14.  300276 षवरेन्द्र शमाा  बेदसनसि िमादत्त खलुा 
15.  300318 सशुीलप्रकाश सनुार रायबहादरु षहमलाल खलुा, दसलत 
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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 २०७४/१/३ ग े ददनको ११:०० बज े  ९-१५ २०७४/१/३ ग े ददनको २:०० बज े
पनुश्चः रोल नं. ३००0१४ परीक्षाथीले उत्तरपञु्जस्तकामा "षक" उल्लेख नगरेको हुुँदा सनजको उत्तरपञु्जस्तका रद्द गररएको छ । 
 
 
 
 

(बासपु्रसाद न्द्यौपान)े (प्रकाश गरुुङ्ग) (रमेश मैनाली) 
नायब सबु्बा शाखा असिकृत उप सञ्जचव 

     


