
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ११३६ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।१२।२५ 

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  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 १४८९१ १४८९२ - १४८९३ १४८९४ - - 

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

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा                          २१ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा 

८ ५ - १ ४ - - 

 

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

1.  300001 ईन्द्रबहादरु वव.क. लाले रीपे खलुा, दललत 

2.  300002 कृष्ण खड्का खम्ब ु लललाराम खलुा 
3.  300004 खखमराज कवर लालबहादरु खखमलाल खलुा 
4.  300007 गलमसरा घलतामगर दानबहादरु हलसाङ्ग मवहला 
5.  300009 खचरञ्जीवी खनाल ताराप्रसाद विकाराम खलुा 
6.  300011 द्वदनेश लब.क. विकाराम जयराम दललत 

7.  300012 द्वदललपकुमार यादव यगुलवकशोर रामजतन मधेसी 
8.  300013 दीपा बढुामगर खड् गबहादरु ववरमन खलुा, मवहला 
9.  300015 देउरुपा पररयार गंग े गोखे मवहला, दललत 

10.  300016 पंखराज लतरुवा जयराम पसेु दललत 

11.  300017 प्रलनष्का बिाला क्षेत्री लोकेन्द्रबहादरु कणा मवहला 
12.  300018 बालकुमारी काकी सोपबहादरु खड्कबहादरु खलुा, मवहला 
13.  300019 बीरजंग ओली कणाबहादरु रणववर खलुा 
14.  300025 शरद शमाा एकराज कूलराज खलुा 

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 
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(बासपु्रसाद न्द्यौपाने) (प्रकाश गरुुङ्ग) (रमेश मैनाली) 
नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उप सखचव 

     


