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लललखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. २३/०७५–७६, लिलत २०७५/०५/१५ 

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

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

भएका उममेर्दिार उत्तीर्ा भई अन्द्तिाातााको िावि छनौट भएको व्यहोरा समिवन्द्ित सबैको जानकारीको िावि यो सचूना प्रकाशन 

िररएको छ । छनौट भएका उममेर्दिारहरुिे 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  स्िास््य¸हले्थ इन्द्सपेक्शन पदः  
वस.अ.ह.ेि./ह.ेअ. िा सो 

सरह 
तह/शे्रणीः  सहायक स्तर पाँचौ 

लल.प. सञ्चालन लिलतः २०७५/०२/१२ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोि¸पोखरा कायाािय 

  

लवज्ञापन नं. ....०७४/७५ १५६३४ 

लकलसिः  आन्तरिक 

िाग पद सखंयाः १० 

लल.प.िा सलम्िललत सखंया ६८ 
अन्तवाातााको लालग छनौट भएको सखंया १३ 

 

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

1.  
430037 ककिण चन्द ओमप्रकाश बहादुि आन्तरिक 

2.  
430474 किकि बहादुि कबष्ट निबहादुि मन क िंह आन्तरिक 

3.  
430477 खडक वहादुि जपे्रल जय िाज  मडे  आन्तरिक 

4.  
431059 खेमिाज थापा लालबहादुि भद्रकवि आन्तरिक 

5.  
430063 गिंगा िाम चौधिी िाधेश्याम मुन्डा आन्तरिक 

6.  
430544 कडल्ली प्र ाद देवकोटा गोिे  ने  आन्तरिक 

7.  
430107 कदकेन्द्र बहादुि धामी धौले  अकीलाल आन्तरिक 

8.  
431037 कदपक िाज शमाा कभमलाल िुलािाम आन्तरिक 

9.  
430625 कनयामि अकल  ार्ा हैदि ह न  आन्तरिक 

10.  
430147 पिमानन्द क ह ठगुन्ना धन्नाम क िंह  गेडे आन्तरिक 

11.  
430690 कबषु्ण देव पन्त प्रजापकि पमाानन्द आन्तरिक 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

12.  
431008 भुवन िाज पाणे्डय पिमानन्द धमादेब आन्तरिक 

13.  
431042 मिंगल प्र ाद चौधिी श्यामप्र ाद हर्ानािायण आन्तरिक 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लिलत र सियः 

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

अन्तरवाताा लिलत बणाानुक्रि नं.  अन्तरवाताा सिय 

२०७५।०६।०४ 

१ र्दवेख ७ समम वर्दनको ११:०० बजे 

८ र्दवेख १३ समम वर्दनको १:०० बजे 

 
 

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

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

नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उप-सलचव के.प्र. उप-सलचव 
 


