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लललखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १७/०७५–७६, लिलत २०७५/०४/३१ 

लोक सेवा आयोग, सदूुरपलििाञ्चल के्षत्रीय लनदेशनालय¸ लदपायलको र्दहेायको विज्ञापनमा लदपायल र िहेन्रनगर 

परीक्षा केन्द्रमा संचावित विवखत परीक्षामा सवममवित उममेर्दिारहरु मध्ये िर्ाानकु्रमानसुार र्दहेायका रोि नमबर तथा नाम थर 

भएका उममेर्दिार उत्तीर्ा भई प्रयोगात्िक परीक्षा र अन्तवाातााको लालग छनौट भएको व्यहोरा समिवन्द्ित सबैको जानकारीको 

िावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । छनौट भएका उममेर्दिारिे र्दहेायको स्थान, वमवत र समयमा हुने 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  कम्यटुर अपरेटर तह/शे्रणीः  रा.प.अन.ं प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लिलतः २०७५/०२/०८ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोि¸पोखरा कायाािय 

  

लवज्ञापन नं. ....०७४/७५ - १५६२३ - - - - - 

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

िाग पद सखंयाः - १ - - - - - 

लल.प.िा सलम्िललत सखंया ४५ 
अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको सखंया 
- ६ - - - - - 

 

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

1.  430036 अहिता भट्ट रतिपहत भािदेव महिला 

2.  430039 कमला कुमारी चौधरी रामप्रसाद श्रीराम महिला 

3.  430043 कल्पिा कुमारी रोकाया मोििलाल गंगाबिादुर महिला 

4.  430011 तुलसी बोकटी रामदत्त शोभादत्त महिला 

5.  430060 महिषा हव .क.  खड्कबिादुर आशहवर महिला 

6.  430027 हवद्या तामाङ जमाि हसं ज्ञािबिादुर महिला 

 

प्रयोगात्िक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लिलत र सियः 

स्थानः  िोक सेिा आयोि,  वर्दपायि कायाािय¸ राजपरु¸ डोटी । 

लिलत बणाानुक्रि नं. प्रयोगात्िक सिय अन्तरवाताा सिय 

२०७५। ०५।२५  िते १ र्दवेख ६ समम विहान ८:०० बजे वर्दनको २.०० बजे 
 
 

 

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

(िेखनाथ बस्ताकोटी) (मािि रेग्मी) (र्दामोर्दर पौडेि) (सररता कुमारी खवतिडा) 

नायब सबु्बा केन्रीय प्रलतलनधी शाखा अलधकृत उप-सलचव 
 


