
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

 

सूचना नं. ८९८ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।११।१९ 

लोक सेवा आयोग, कर्ााली अञ्चल कायाालय, जुम्लाको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्म्िमल  उम्िेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाि थर भएका उम्िेदवार उत्तीर्ा भई अन् वाा ााको लागग छनौट भएको 
व्यहोरा सम्वम्न्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्िेदवारले 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, एग.ृइको.माकेषिङ एण्ड स्िाषिस्स्िक्स पदः  नायव प्राषवधिक सहायक तह÷शे्रण ः  रा.प.अनं. द्वित य 

धि.प. सञ्चािन धमधतः 207३।२।२७ गते नधतजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १५२३३ - - - - - - 

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

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा     १०७ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा 

६ - - - - - - 

 

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

1.  370002 अमरबहादरु शाही िनन्द्जय धिमदि 

खिुा 

2.  370003 उमेशप्रसाद न्द्यौपान े रामनन्द्द िमाानन्द्द 

3.  370035 िोपबहादरु शाही डम्मबहादरु हंश 

4.  370053 िमाराज उपाध्याय षवष्णकेुशर हररप्रसाद 

5.  370069 प्रकाश फडेरा  प्रवि गोकुि 

6.  370104 रुपबहादरु शाही  ताराबहादरु िक्तबहादरु 

 

अन्तिााताा िुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, कर्ााली अञ्चल कायाालय, जुम्ला । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 

१-६ २०७३/१२/९ ग े ददनको ११:०० बज े  - - - 
 
 

 
(बासपु्रसाद न्द्यौपान)े (धनिकण्ठ शमाा) (रमेश मैनािी) 

नायब सबु्बा शाखा अधिकृत उपसस्चव 
 


