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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ११७/०७5-७6 लमलत २०७5/5/३० 

 

लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल के्षत्रीय श्चिरे्दशिालय, सुरे्खतको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लावग 

सञ् चावलत प्रवतयोवगता्मकक वलितत परक्ामा सुरे्खत परक्ा केन्द्रबाट सििवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका 

उिेदवारलाई प्रयोगा्मकक (शारीररक तन्रु्दरुस्ती परीक्षण) परक्ाका लावग छनौट गने वनर्ाय भएकोले सम्बिित सबैको जानकारकको 

लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपालक नागररकताको प्रमार्पत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमावर्त हुने 

शैव्क योग्यताको प्रमार्-पत्र लगायतका कागजातको सक् कल सवहत नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरतास्त 

फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतकय पाना १ (एक) प्रवत भरक प्रवेशपत्र साथ तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तवाातााको लावग 

उपिथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 
 

सेवा, समूह/उपसमूह – िेपाल वि, िे.पा. एण्ड वा.ला.  पद – श्चसश्चियर गेमस्काउट 

शे्रर्क/तह – रा.प.अिं. श्चितीय  वलितत परक्ा सञ्चालन वमवत – २०७५।२।२९ 

नवतजा प्रकाशन गने कायाालय – लोक सेवा आयोग, काठमाड  ंकायाालय, काठमाड  ं

ववज्ञापन नं.  ............../०७४-७५ १४३६६ - १४३६७ - १४३६८ - - 

वकवसमः तुला मवहला आ.ज. मधेसक दवलत अपाङ्ग वप.्े. 

माग पद संख्ाः ३ - १ - १ - - 

वलितत परक्ामा सििवलत संख्ाः ९५ 

प्रयोगा्मकक परक्ाका लावग छनौट भएको संख्ाः  १६ - १० - ८ - - 
 

व.क्र.िं. रोल िं. उमे्मर्दवारको िामथर बाबुको िाम बाजेको िाम छि ट भएको समूह 

1 330005 आशाराम चौधरक ववरबहादुर वभतुराम आ.ज. 

2 330007 इन्द्राकुमारक थापा कृष्णबहादुर जंगबहादुर तुला 

3 330010 उब्जन रावत रामबहादुर तुले तुला 

4 330015 ओमबहादुर नेपालक अिरवसंगे मैते तुला, दवलत 

5 330192 वकरर् वतवारक वपताम्बर मुख्नाथ तुला 

6 330022 कृपाराम तनाल ववशातर लवछराम तुला 

7 330034 गोमा रावल रेग्मक कालकबहादुर लव्राम तुला 

8 330036 चन्द्रप्रकाश घती दलबहादुर इने्द्र तुला, आ.ज. 

9 330039 जगवदशकुमार रावत नरबहादुर वकरजकत तुला 

10 330045 टेकेन्द्र घती जकवबहादुर सेते आ.ज. 

11 330071 धमाराज कंडेल देवकराम रत् नलाल तुला 

12 330072 नन्द फडेरा गोयडे कर्ा तुला 

13 330075 नरववर नेपालक भारमले वसरे दवलत 

14 330083 पदम सुवर्ाकार टोप वबरवजत दवलत 

15 330088 पुर्ाप्रसाद पाणे्ड पुरकचन्द्र लक्ष्मकप्रसाद तुला 

16 330090 प्रवतभा वमदुन पूर्ाबहादुर तडकबहादुर आ.ज. 

नयााँ बानेश् वर  काठमाडौं 
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व.क्र.िं. रोल िं. उमे्मर्दवारको िामथर बाबुको िाम बाजेको िाम छि ट भएको समूह 

17 330096 बलबहादुर साकी दले गोरे दवलत 

18 330114 मनवबर पुन यदवबर बमबहादुर आ.ज. 

19 330115 मनोजकुमार दास जगवदश जैलाल दवलत 

20 330120 मकरा थापामगर डकलबहादुर हका बहादुर आ.ज. 

21 330123 मोहनप्रसाद भट्टराइा  दालदत्त नेत्रलाल तुला 

22 330126 रकमबहादुर गाहामगर वदपबहादुर कर्ाबहादुर आ.ज. 

23 330129 रमेश नेपालक परवदपे अम् मरे दवलत 

24 330132 राजकुमार के.सक. मदावकर नैनवकर तुला 

25 330134 राजबहादुर वव.क. सववरे बले दवलत 

26 330141 रुपेन्द्र ढ्ांगा चन्द्रबहादुर बलबहादुर आ.ज. 

27 330154 ववनोद जैसक भुमकप्रसाद लोगराज तुला 

28 330155 ववन्दू चौधरक तुसुवा चुपलाल आ.ज. 

29 330156 ववपनाकुमारक सापकोटा धकरेन्द्रबहादुर मानबहादुर तुला 

30 330165 शुष्मा चौधरक तुशलराम जगवकर आ.ज. 

31 330170 संवजतकुमार मण्डल दानक संता दवलत 

32 330186 हररबहादुर रावल कृष्णबहादुर मनसुर तुला 
 

 

प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तवााताा हुिे स्थाि, श्चमश्चत र समय लोक सेवा आयोग, सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रिगरले तोके बमोश्चजम 

हुिेछ । प्रयोगात्मक परीक्षाबाट सफल भएका उमे्मर्दवारहरुले मात्र अन्तवााताामा सामेल हुि पाउिे छि् । 
 

श्रीमान,् 

  संलग्न योग्यताक्रमानसुारको बारकोड ताललका, स्वीकृत नामावली र उत्तरपखुस्तकाको वववरण खण्डको आधारमा उपरोक्तानसुारको वणाानकु्रमानसुारको 
योग्यताक्रम कायम भएकोले प्रस्ततु ववज्ञापन नम्बरको ललखखत परीक्षाको उपरोक्तानसुारको नलतजा प्रकाशन गने लनणायार्ा पेश गरेको छु ।  

 

 .................... ...................... ...................... 
 (एमकुमार र्ापा) (जयराम नपेाल) (यवुराज पोखरेल) 

 नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव 

 


