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नलखखत परीक्षाको िनतजा सम्बन्धी सूचिा

सच
ू ना नं. ४६३/०७४-७५ मिति २०७४/१२/२३ गिे
िेपाली सेिाको वव.िं. ०७४/०७५/३९, सहायक पखडित हुद्दा (स.प.हु.) पर्दको नमनत २०७४/१२/१३ गते सञ्चालि
ु मािुसार
भएको प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षामा कािमािौं परीक्षा केन्रबाट सखम्मनलत जम्मा ३६ जिा उम्मेर्दवारहरुमध्ये वर्ाािक्र
र्दे हायका रोल िम्वर तथा िाम, थर भएका उम्मेर्दवारहरुलाई लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को अिुसूची-२ को (१) तथा
सै निक नियमावली, २०६९ को नियम ५ को उपनियम (७) बमोखजम नलखखत परीक्षाबाट छिौट गिे निर्ाय भएकोले सम्बखन्धत
सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत गररएको छ ।
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नलखखत परीक्षामा सखम्मनलत सं खयाः
नलखखत परीक्षाबाट छिौट भएको सखयाः
ु म िम्वर
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उम्मेर्दवारको िाम, थर

बाबुको िाम

बाजेको िाम

छिौट भएको समूह
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अखजत पोखरे ल

रामशरर् पोखरे ल

काशीिाथ पोखरे ल

खुला
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कृष्र्हरर न्यौपािे

ववष्र्ुहरर न्यौपािे

खखलािाथ न्यौपािे

खुला
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गोकुल पौिेल

गोपालप्रसार्द पौिेल

निल्लीराम पौिेल
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ठर्दपक पंगेिी
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र्दुगााप्रसार्द पाध्याय
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धिपनत चापागाई

खुला
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बाबुराम पोख्रेल

िेत्रप्रसार्द पोख्रेल

बलुप्रसार्द पोख्रेल

खुला
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योगेन्रहरर र्दहाल

कालीप्रसार्द र्दहाल

खेमहरर र्दहाल

खुला
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रामभक्त खिाल

यज्ञप्रसार्द खिाल

र्दे वर्दत्त खिाल

खुला
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16

सखित मरहट्टा

हररवावु मरहट्टा

मुरलीवावु मरहट्टा

खुला
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सन्तोष पोखरे ल

उद्धवप्रसार्द पोखरे ल

च ुिामर्ी पोखरे ल

खुला
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सागर पोख्रेल

जिकराज पोख्रेल

िमनिधी पोख्रेल

खुला
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सीताराम कोईराला

बालकृष्र् कोईराला

गोवधाि कोईराला

खुला

नलखखत परीक्षाबाट छिौट भएका उम्मेर्दवारहरुको बााँकी चरर्का परीक्षा कायाक्रम िेपाली सेिा, भिाा छिौट निर्दे शिालय,
कायारथी ववभाग, जंगी अड्डाबाट तोके बमोखजम हुिछ
े ।
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निर्दे शक

