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लललखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं.  ४९/०७५–७६, लिलत २०७५/०५/२१ 

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

परीक्षामा सवममवित उममेर्दिारहरु मध्ये िर्ाानुक्रमानसुार 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  इिेवक्िवसयन तह/शे्रणीः  रा.प.अनं. वितीय 

लल.प. सञ्चालन लिलतः २०७५/०२/२८ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोि¸पोखरा कायाािय 
 

 

लवज्ञापन नं. ....०७४/७५ १२६१२ - - - - - - 

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

िाग पद सखंयाः १ - - - - - - 

लल.प.िा सलम्िललत सखंया १६ 
प्रयोगात्मक परीक्षा/अन्तर्ाार्ााको 

लागग छनौट भएको संख्या 
८ - - - - - - 

 

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

1.  170006 हदपेन्द्र कुमार यादव राजहकशोर बलदेव  खुला 

2.  170008 हिकलेश कुमार कुशवािा धिइ हसताराम खुला 

3.  170012 मृगेन्द्र कुमार मेिता गोपाल लक्ष्मण खुला 

4.  170013 युवराज हसिं ठकुरी भुविेश्वर देवधारी खुला 

5.  170014 रंजि हकशोर यादव रामसेवक मोदी  खुला 

6.  170016 राकेश कुमार  ठाकुर रामचन्द्र   फैदी खुला 

7.  170017 राजु प्रसाद यादव मोिि मिादेव खुला 

8.  170021 संजय कुमार साि भरोसी   िकेसुिी खुला 
 

प्रयोगात्मक परीक्षा र्था अन्तरर्ार्ाा हुने स्थान, गिगर् र सियः- लोक सेर्ा आयोग, हेटौडंा कायाालय, हेटौडंा 

र्.क्र.नं. 
प्रयोगात्मक परीक्षा कायाक्रि 

र्.क्र.नं. 
अन्तरर्ार्ाा कायाक्रि 

गिगर् सिय गिगर् सिय 

१-८ २०७५।०६।१७ हविाि ८.०० बजे १-८ २०७५।०६।१७ हदिको ११.०० बजे 
 

पुनश् चः  प्रयोगात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोग, िेट डंा कायाालयले तोकेको स्थािमा हुिेछ तथा अको सूचिा भएमा बािेक तोहकएको हदि सावाजहिक 

हवदा पिा गएमा पहि प्रयोगात्मक र अन्तरवातााका उक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालि हुिेछि् । 
 
 

 

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

(िेखनाथ बस्ताकोटी) (रेपनाथ आचाया) (सररता कुमारी खवतिडा) 

नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उप-सलचव 



 

 

 


