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लललखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं.  ५७/०७५–७६, लिलत २०७५/०५/२२ 

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

संचावित विवखत परीक्षामा सवममवित उममेर्दिारहरु मध्ये िर्ाानकु्रमानसुार र्देहायका रोि नमबर तथा नाम थर भएका उममेर्दिार 

उत्तीर्ा भई प्रयोगात्िक (शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षण) परीक्षाको िावि छनौट भएको व्यहोरा समिवन्द्ित सबैको जानकारीको 

िावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । छनौट भएका उममेर्दिारिे लोक सेवा आयोग¸ हेटौंडा कायाालयबाट प्रकावशत हुने  

प्रयोगात्िक परीक्षा र अन्तवााताा कायाक्रि 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  िन¸ ने.पा.एण्ड िा.िा. पदः  वसवनयर िेम स्काउट तह/शे्रणीः  रा.प.अनं. वितीय 

लल.प. सञ्चालन लिलतः २०७५/०२/२९ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोि¸पोखरा कायाािय 
 

 

लवज्ञापन नं. ....०७४/७५ १२६३३ 

लकलसिः  आन्तरिक 

िाग पद सखंयाः ७ 

लल.प.िा सलम्िललत सखंया १२ 
प्रयोगात्मक परीक्षा/अन्तर्ाार्ााको लागग छनौट भएको संख्या १२ 

 

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

1.  170056 आत्मिाम महतािा धनजित पुि 

आन्तरिक 

2.  170377 र्इन्द्र बहादुि जब.क. लाले रिपे 

3.  170088 कामेश्वि यादव चणे्डश्वि िामआजिष 

4.  170125 गोपाल डागी हकइ बहादुि लोकु 

5.  170169 जतलक प्रसाद सुवेदी जललािाम देवु 

6.  170194 दीप नािायण जसिंह तेिनािायण जवने्दश्वि 

7.  170012 नजवन चौधिी िगतलाल लक्ष्मण 

8.  170272 जबनोद जसिंह  िामचरित्र  िुगेश्वोि 

9.  170296 मन प्रसाद नेपाली ऋषीिाम  जदलबहादुि 

10.  170301 मनोि काफे्ल जडल्लीप्रसाद पदमलाल 

11.  170327 िजतमान बुढा सुिे िनवीि 

12.  170395 जविय कुमाि यादव ब्रह्मदेव िामप्रसाद 
 

प्रयोगात्मक परीक्षा र्था अन्तरर्ार्ाा कायाक्रम लोक सेर्ा आयोग, हेटौडंा कायाालय, हेटौडंाले र्ोके बमोगिम हुने छ । 
 

पुनश् चः  प्रयोगात्मक पिीक्षामा सफल उमे्मदवािहरु मात्र अन्तिवाताइमा सहभागी हुन पाउनेछन् । 
 
 

 

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

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

नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उप-सलचव 



 

 

 


