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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना नं. ५५/०७5-७6, लमलत २०७5/५/१९ 

 

लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कार्ाालर्, इलामको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदका लावग सञ् चावलत 

प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामा इलाम परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका उिेदवारलाई देहायको 

वमवत र समयमा आयोगको इलाम कार्ाालर्, इलाममा सञ् चालन हुने अन्तरवातााका लावग छनौट गने वनर्ाय भएकोले सम्बखित सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले आफ् नो नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, आवश्यक नू्यनतम 

योग्यता प्रमावर्त गने आवश्यक कागजातको सक् कल सवहत नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम 

पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवेशपत्र साथ तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तवाातााका लावग उपखथथत हुनुपने 

व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवा, समूह/उपसमूह – नेपाल वन, जनरल फरेष्ट्र ी पद – फरेष्ट्र 

शे्रर्ी/तह – रा.प.अनं. द्वितीर् वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५।२।३० 
 

वव.नं.  ......../०७४-७५ - १०६६६ - - - - - 

िुला तथा समावेशी खुला मद्विला आ.ज. मधेशी दद्वलत अपाङ्ग द्वप.के्ष. 

माग पद संख्या - १ - - - - - 

वलखित परीक्षामा उपखथथत संख्या १६ 

अन्तवाातााका लावग छनौट संख्या - ३ - - - - - 
 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1 8 कमला िवतवडा राधाकृष्ण लक्ष्मीप्रसाद मवहला 

2 9 कल्पना चौलागाइँ आचाया धमाराज  उमकान्त मवहला 

3 30 सुवनता राइा ठमलध्वज  अगमधन  मवहला 
 

 

वलखित परीक्षाबाट छनौट भएका मावथ उले्लखित उिेदवारको अन्तरवाताा कायाक्रम वनम्नानुसार सञ् चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 
 

द्वमद्वत वर्ाानुक्रम नम्वर अन्तरवाताा हुने समर् अन्तरवाताा हुने स्थान 

२०७५।६।१६ १-३ वदनको १.०० बजे लोक सेवा आर्ोग, इलाम कार्ाालर्, इलाम 
 

पुनश् चः  

- अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन अन्तरवातााका उक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछन् । 

श्रीमान,् 
  संलग्न योग्यताक्रमानसुारको बारकोड ताललका, स्वीकृत नामावली र उत्तरपखुस्तकाको वववरण खण्डको आधारमा 
उपरोक्तानसुारको वणाानकु्रमानसुारको योग्यताक्रम कायम भएकोले प्रस्ततु ववज्ञापन नम्बरको ललखखत परीक्षाको उपरोक्तानसुारको 
नलतजा प्रकाशन गने लनणायार्ा पेश गरेको छु ।  

 ..................... .................... ...................... 
 (एमकुमार र्ापा) (जयराम नपेाल) (यवुराज पोखरेल) 

 नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव   
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