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लललखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं.  ४६/०७५–७६, लिलत २०७५/०५/२० 

लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कायाालय¸हेटौंडाको र्दहेायको विज्ञापनमा हेटौंडा र लवरगंज परीक्षा केन्द्रमा संचावित 

विवखत परीक्षामा सवममवित उममेर्दिारहरु मध्ये िर्ाानकु्रमानुसार र्दहेायका रोि नमबर तथा नाम थर भएका उममेर्दिार उत्तीर्ा भई 

प्रयोगात्िक परीक्षा र अन्तवाातााको िावि छनौट भएको व्यहोरा समिवन्द्ित सबैको जानकारीको िावि यो सचूना प्रकाशन 

िररएको छ । छनौट भएका उममेर्दिारिे लोक सेवा आयोग¸ हेटौंडा कायाालयमा र्दहेायको वमवत र समयमा हुने प्रयोिात्मक 

परीक्षा र अन्द्तिााताा वर्दन आउँर्दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रवत, र्दरखास्त 

फारामको प्रथम पाना २ प्रवत¸ ततृीय  पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रिेशपत्र विई तोवकएको समय भन्द्र्दा १ (एक) घण्टा अगावै 

उपवस्थत हुनपुनेछ । अन्द्तिाातााका वर्दन सािाजवनक विर्दा पना िएमा पवन उक्त कायाक्रम यथाित् सञ्चािन हुनेछ । 

सेवा, सिूह, उपसिूहः  इवञ्ज.मेकावनकि¸वन.उ.स पदः  मेकावनक्स तह/शे्रणीः  रा.प.अनं. वितीय 

लल.प. सञ्चालन लिलतः २०७५/०२/३१ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोि¸पोखरा कायाािय 

  

लवज्ञापन नं. ....०७४/७५ १२६०५ - १२६०६ - - - - 

लकलसिः  खुला महिला आ .ज.  मधेसी दहलत अपाङ्ग हप .के्ष.  

िाग पद सखंयाः १ - १ - - - - 

लल.प.िा सलम्िललत सखंया ३६ 
प्रयोगात्िक परीक्षा/अन्तवाातााको 

लालग छनौट भएको सखंया 
९ - १० - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  170003 अखलेश  हसिं अशोक हदपलाल खुला 

2.  170004 अखखलेश कुमार हसंि जयवल्लव बैद्यनाथ खुला 

3.  170005 अजय  कुमार  हसंि गोपाल हसताराम खुला 

4.  170019 अमर कान्त चौधरी धनुषलाल भहवलाल  आ .ज.  

5.  170020 अमररत लाल चौधरी देवनारायण कोकाई आ .ज.  

6.  170028 जय  प्रकाश   चौधरी  कैलाशहविारी खुशीराम   खुला, आ .ज.  

7.  170032 हदप  शे्रष्ठ रामकृष्ण कृष्णभक्त खुला 

8.  170011 हबबेक   चौधरी  हदपनारायण हृदयनारायण  खुला, आ .ज.  

9.  170040 मिादेव  चौधरी राजेन्द्र भागवत  आ .ज.  

10.  170001 रहवकान्त   गुप्ता  पे्रमलाल   हसताराम  खुला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

11.  170047 रुपचन्द   हवश्वास बिादुर सनु्त आ .ज.  

12.  170048 हवजय कुमार मगर नकुलबिादुर बुखिबिादुर आ .ज.  

13.  170015 संजय  कुमार  चौधरी  भुवाली  रामवृक्ष खुला, आ .ज.  

14.  170016 सुहनल कुमार चौधरी प्रमोदप्रसाद ब्रह्मदेव खुला, आ .ज.  

15.  170054 सुहनल कुमार राजबंशी चन्द्रप्रसाद हबक्रमलाल आ .ज.  

 

प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवाताा हुने स्थान, मिमत र सियः- लोक सेवा आयोग, हेट ौंडा कायाालय, हेट ौंडा 

व.क्र.नौं. 
प्रयोगात्मक परीक्षा कायाक्रि 

व.क्र.नौं. 
अन्तरवाताा कायाक्रि 

मिमत सिय मिमत सिय 

१-८ २०७५।०६।१२ हविान ८.०० बजे १-८ २०७५।०६।१२ हदनको १.०० बजे 

९-१५ २०७५।०६।१४ हविान ८.०० बजे ९-१५ २०७५।०६।१४ हदनको १.०० बजे 
 

पुनश् चः  प्रयोगात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोग, िेटौडंा कायाालयले तोकेको स्थानमा हुनेछ तथा अको सूचना भएमा बािेक तोहकएको हदन सावाजहनक 

हवदा पना गएमा पहन प्रयोगात्मक र अन्तरवातााका उक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछन् । 

 
 
 

 
 

 

............................ .................................. .................................. ................................. 

(िेखनाथ बस्ताकोटी) (रेपनाथ आचाया) (विल्िीराज पोखरेि) (सररता कुमारी खवतििा) 

नायब सबु्बा शाखा अलधकृत के.प्र. उपसलचव उप-सलचव 
 


