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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ६५/०७5-७6 लमलत २०७5/5/२1 

 

लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ् चल कण्णाल्, जुम्लणको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लावग सञ् चावलत 

प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामा हुम्लण र जुम्लण  परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका उिेदवारलाई 

प्रयोगात्मक ( शणरीररक तन्दुरुस्ती परीक्षर् ) परीक्षाका लावग छनौट गने वनर्ाय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना 

प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमावर्त हुने शैवक्षक 

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

प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवेशपत्र साथ तोवकएको वदन १ (एक) घण्टण अगणवै अन्तवाातााको लावग उपखथथत 

हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 
 

सेवा, समूह/उपसमूह – नेपणल वन, ने.पण.एण्ड वण.लण पद – सिसन्र गेम स्कणउट 

शे्रर्ी/तह – रण.प.अनं. सिती्  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५।२।२९ 

नवतजा प्रकाशन गने कायाालय – लोक िेवण आ्ोग, कणठमणड  ंकण्णाल्, कणठमणड  ं
 

 

ववज्ञापन नं.  ............../०७४-७५ १५२०८ १५२०९ १५२१० १५२११ - - - 

वकवसमः िुला मवहला आ.ज. मधेसी दवलत अपाङ्ग वप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ४ १ १ १ - - - 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः १०९ 

प्रयोगात्मक परीक्षाको लावग छनौट भएको संख्ाः  ११ ८ ६ ४ - - - 
 

व.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवणरको नणमथर बणबुको नणम बणजेको नणम छन ट भएको िमूह 

1 370008 उत्तम प्रसाद उपाध्याय ऋविचन्द्र कृष्णचन्द्र िुला 

2 370019 कववता रावल लालबहादुर मानबहादुर मवहला 

3 370029 गीता लामा लक्ष्य आङ्क आ.ज. 

4 370042 जमुना भण्डारी चन्द्रबहादुर हररलाल िुला, मवहला 

5 370047 जयन्ती भट्टराइा  न्यौपाने नन्दलाल काशीराम मवहला 

6 370048 जानकी महत बलबहादुर लालबहादुर मवहला 

7 370059 तुलसा मगर वजतबहादुर दलबहादुर मवहला, आ.ज. 

८ 370066 देवकी बुढा नरवजत भके्त िुला, मवहला 

9 370074 नर बहादुर बसे्नत दलवबरे लाछी िुला 

10 370076 नरेन्द्र बोहोरा अवनपाल अवनरुद्र िुला 

11 370080 नेत्र बहादुर थापा नन्दबहादुर जंगबहादुर आ.ज. 

12 370079 नेत्र बोहोरा कुमारवसंह रामबहादुर िुला 

13 370089 पेमा िााँडो तामाङ्ग तेखजजङ्ग कमाागुरु मवहला, आ.ज. 

नयााँ बानेश् वर  काठमाडौं 
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व.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवणरको नणमथर बणबुको नणम बणजेको नणम छन ट भएको िमूह 

14 370091 प्रकाश बुढा जगतबहादुर मेदबहादुर िुला 

15 370093 प्रवदप कुमार यादव जयकृष्ण मंुगीलाल मधेसी 

16 370107 मदन बुढा शेरबहादुर सगुने िुला 

17 370111 महेश राज शाही वदपबहादुर रुपधन िुला 

18 370112 मान बहादुर थकाली वमग्मार वसंहबहादुर आ.ज. 

19 370117 रवब िड्का वसताराम जासीराम िुला 

20 370119 राज कुमार न्यौपाने ज्योतीप्रसाद पूर्ाप्रसाद िुला 

21 370120 राजवबर कुमार गड़ेरी रामा वशवपुजन मधेसी 

22 370126 राधेश्याम चौधरी जोिान भुनर आ.ज. 

23 370146 संतोि कुमार यादव गरे्श वसयाराम मधेसी 

24 370149 सम्झना भण्डारी श्रीलाल वशवचन्द्र मवहला 

25 370155 सुवनल कुमार सुमन ववने्दश्वर रामववलास मधेसी 
 

 

प्र्ोगणत्मक परीक्षण तथण अन्तवणातणा हुने स्थणन, समसत र िम् लोक िेवण आ्ोग, जुम्लण कण्णाल्, जुम्लणले तोके बमोसजम हुनेछ । 

प्रयोगात्मक परीक्षाबाट सफल भएका उिेदवारहरुले मात्र अन्तवााताामा सामेल हुाँन पाउने छन् । 
 

 

पुनश् चः अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछ ।  

 
 

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 लनणायाथ ा पेश 
गरेको छु ।  
 .................. .................... ...................... 
 (एमकुमार थ ापा) (जयराम नपेाल) (यवुराज पोखरेल) 

 नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव  


