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लललखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं.  ५९/०७५–७६, लिलत २०७५/०५/२२ 
 

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

विवखत परीक्षामा सवममवित उममेर्दिारहरु मध्ये ि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  विविि पदः  सहायक कम्यटुर अपरेटर तह/शे्रणीः  रा.प.अनं. वितीय 

लल.प. सञ्चालन लिलतः २०७५/०२/२५ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोि¸पोखरा कायाािय 
 

 

लवज्ञापन नं. ....०७४/७५ १२६४१ १२६४२ - - १२६४३ - - 

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

िाग पद सखंयाः ३ १ - - १ - - 

लल.प.िा सलम्िललत सखंया २९६ 
प्रयोगात्मक परीक्षा/अन्तर्ाार्ााको 

लागग छनौट भएको संख्या 
१२ १२ - - ८ - - 

 

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

1.  170199 उहमिला पौडेल सुहिल गंगाधर महिला 

2.  170209 केशब चन्द  कालु मंगल खुला 

3.  170213 गजेन्द्र प्रसाद यादव रामअवतार राधो खुला 

4.  170214 हगता हव .क.  रामबिादुर खुमु्ब  दहलत 

5.  170216 गोकुल थापा लोकबिादुर कमलबिादुर खुला 

6.  170223 जंग बिादुर िेपाली  रतिबिादुर भक्तबिादुर  दहलत 

7.  170231 हदिेश कुमार राम रामिारायण असर्फी   दहलत 

8.  170243 धिमाया लम्साल थापा ओमबिादुर हमिबिादुर खुला, महिला 

9.  170266 प्रहमला जयसवाल सुरेशप्रसाद हजयालाल खुला, महिला 

10.  170270 पे्रम मन्जरी हतमल्सििा िारायणप्रसाद हदििाथ खुला, महिला 

11.  170076 बलराम शे्रष्ठ िररप्रसाद हतलकबिादुर खुला 



 

 

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

12.  170285 हभष्मा हब .क.  सुकबिादुर शेमसर महिला, दहलत 

13.  170288 मंगला डााँगी देवराज गंगाराम महिला 

14.  170291 मिकामिा भट्टरार्ि हचरहिवी मोहतप्रसाद महिला 

15.  170293 मिरुप िेपाली रगहवरे हजलया  दहलत 

16.  170095 रंजीत कुमार पटेल हसताराम हदिकर खुला 

17.  170319 रहव लाल के .सी.  देवविादुर हवरहजत खुला 

18.  170349 लहलता सामन्त गौरीशंकर धरम महिला 

19.  170127 लालु कुमार दास बेचि भजु  खुला, दहलत 

20.  170372 शोभा सुबेदी िारायणप्रसाद हपताम्बर महिला 

21.  170374 संहगता बुढाथोकी हवषु्णबिादुर मािबिादुर खुला, महिला 

22.  170384 सल्सन्दप हबसुने्क गणेशबिादुर िकि बिादुर  दहलत 

23.  170394 हसमा उपे्रती कृष्णप्रसाद चन्द्रप्रसाद खुला, महिला 

24.  170399 सुजि हब .क.  लालु गोर्चो  दहलत 

25.  170415 सुहशला मैिाली िररकृष्ण हुद्धराज महिला 

 

 

नोटः रोि नं. १७००३४ का उममेर्दिारिे उत्तरपवुस्तकामा वक उल्िेख निरेको हुरँ्दा वनजको उत्तरपवुस्तका रद्द िररएको छ । 
 

 

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 
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पुनश् चः  अको सूचिा भएमा बािेक तोहकएको हदि साविजहिक हवदा पिि गएमा पहि प्रयोगात्मक र 

अन्तरवातािका उक्त कायिक्रम यथावत् सञ्चालि हुिेछि् । 
 
 

 

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

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

नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उप-सलचव 
 


