
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. १११६ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।१२।२२ 

लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कायाालय, िुटवलको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्बिमल  
उबिेदवारहरु िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नबिर  था नाि थर भएका उबिेदवार उत्तीर्ा भई अन् वाा ााको लागग 
छनौट भएको व्यहोरा सबवम्न्ि  सिैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उबिेदवारले 
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  कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदः  नायव पश ुसेवा प्राषवधिक तह÷शे्रण ः  रा.प.अनं.द्वित य 
धल.प. सञ्चालन धमधतः 207३।२।२४ गते नधतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १३५९१ १३५९२ - - १३५९३ - - 

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

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा                     १११ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा 

५ ४ - - ४ - - 

 

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

1.  200008 आरत  शाही धडलबहादरु बोमबहादरु मषहला 
2.  200036 ज वन कडेल हररलाल डण्डपाण  खलुा 
3.  200039 टुईङ् कल के.स . पलवान पदमधसंह खलुा, मषहला 
4.  200051 िन्द्सरा षव.क.  पूणाबहादरु षवरबहादरु मषहला, दधलत 

5.  200072 धबन्द्द ुभसुाल िमाबहादरु कृष्ण मषहला 
6.  200088 यवुराज घिधमरे चरुामण  केशवराज खलुा 
7.  200099 लक्ष्मण षव.क. ज्ञानबहादरु चरुाबहादरु दधलत 

8.  200102 लेखनाथ सनुार  कृष्णबहादरु घजतबहादरु दधलत 

9.  200119 सन्द्दीप दजी भक्तबहादरु धडले दधलत 

10.  200134 हमुाकान्द्त बन्द्जाडे जगतप्रसाद द्वदनामण  खलुा 
11.  200037 ज्ञानप्रसाद भट्टराई िनश्याम षवद्यािर खलुा 

अन्तिााताा िुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, लमु्बिनी अञ्चल कायाालय, िुटवल । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 
१-६ २०७४/१/७ ग े ददनको ११:०० िज े  ७-११ २०७४/१/७ ग े ददनको २:०० िज े

पनुश्चः रोल नं. २००१०१ का परीक्षाथीले उत्तरपघुततकामा "षक" उल्लेख नगरेको हुुँदा धनजको उत्तरपघुततका रद्द गररएको छ । 
 
 
 
 

(राजेन्द्र पौडेल) (बासपु्रसाद न्द्यौपान)े (प्रकाश गरुुङ्ग) 
नायब सबु्बा नायब सबु्बा शाखा अधिकृत 

     


