
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

 

सूचना नं. ८६० /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।११।९ 

लोक सेवा आयोग, िहाकाली अञ्चल कायाालय, िहेन्द्रनगरको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  उमिेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत्तीर्ा भई अन्द् वाा ााको लागग छनौट भएको व्यहोरा 
समवम्न्द्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उमिेदवारले देहायको स्थान, मित  र सियिा 
हुने अन्द् 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 भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपम्स्थ  हुनुपनेछ । अन्द् वाा ााका 
ददन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  कृषि, बाली संरक्षण पदः  नायब प्राषवधिक सहायक तह÷शे्रण ः  रा.प.अनं. द्वित य 
धल.प. सञ्चालन धमधतः 207३।२।२६ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १६१७१ - - १६१७२ - - - 

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

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा                                १८१ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा ३ - - ३ - - - 

 

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

1.  400011 ओमप्रकाश यादव हलिर महादेव मिेस  
2.  400068 दीपनारायण यादव रामकुवेर मनुेश्वर मिेस  
3.  400142 धमनाकुमारी भण्डारी षवजयधसंह गगनधसंह खलुा 
4.  400159 राजेश वली शेरबहादरु कृष्णबहादरु खलुा 
5.  400173 लवकुश धिपाठी रामचन्द्र रामनयन मिेस  
6.  400187 शशशकपरु धबष्ट  करनधसंह षवरे खलुा 

 

अन्तिााताा िुन ेस्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, िहाकाली अञ्चल कायाालय, िहेन्द्रनगर । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  ब. क्र. न.ं अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्   समतत िम् 

१-६ २०७३/१२/३ ग े ददनको ११:०० बज े  - - - 
 

 

 
(धनलकण्ठ शमाा) (प्रकाश गरुुङ्ग) (रमेश मैनाली) 

शाखा अधिकृत शाखा अधिकृत उपसशचव 
 


