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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

 

सूचना नं. ११६२ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७४।१।५ 

लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कायाालय, हेटौडाको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  
उमिेदवारहरु िध्ये वणाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत्तीणा भई शारीररक  न्दरुुस् ी 
परीक्षण परीक्षा  था 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 , प्रिाणपत्रहरुको 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 । शारीररक  न्दरुुस् ी परीक्षण परीक्षा 
 था अन् वाा ााका ददन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. पदः  सससनयर गेम स्काउट तह÷शे्रण ः  रा.प.अनं.द्वित य 
सल.प. सञ्चालन समसतः 207३।२।२७ गते नसतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
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किसिमः  खुला महिला आ.ज. मधेिी दसलत अपाङ्ग वप.क्षे. 
माग पद िंख्ाः १७ ४ ४ ३ १ १ १ 

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा                                   १५ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा 

१३ ० ० २ ० २ ३ 

 

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

1.  170003 उदय पडुासैन  हररशरण खडानन्द्द खलुा 
2.  170010 नवलककशोर यादव बैद्यनाथ ससया खलुा, मधेस  
3.  170012 प्रसबण पण्ण्डत द्वदवाकर टुकराज खलुा, अपाङ्ग 

4.  170013 प्रमे चौलागार्ा जयप्रसाद कवष्णपु्रसाद खलुा, कप.क्षे. 
5.  170015 यवुराज खड्का रामससंह मोहनबहादरु खलुा 
6.  170017 राजकमल सतमण्ससना पूणाप्रसाद फटकनाथ खलुा 
7.  170019 रामकृष्ण भट्टराई बोधराज लोकनाथ खलुा 
8.  170018 रामसनु्द्दर ण्िसमरे गोकवन्द्दकुमार केदारनाथ खलुा 
9.  170021 लक्ष्म बहादरु महत बलबहादरु बहादरु खलुा, अपाङ्ग, कप.क्षे. 
10.  170020 लसलत मसल अमतृ बकुिबहादरु खलुा 
11.  170022 ण्शशरुाज झा  प्रमेनारायण कवलट खलुा, मधेस  
12.  170023 सन्द्देश पौडेल शंकरप्रसाद सडसलीनाथ खलुा 
13.  170024 कहमानन्द्द सधताल धमाानन्द्द पदमा खलुा, कप.क्षे. 

 
शारीररि तन्दरुुस्ती परीक्षण परीक्षा तथा अन्तिााताा िुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कायाालय, हेटौडाले  ोके बिोम्जिको स्थान, मित  र सियिा हुनेछ । 
 
 

 
(सनलकण्ठ शमाा) (प्रकाश गरुुङ्ग) (रमेश मैनाली) 
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