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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ७५/२०७५-७६ लिलतिः २०७५/०५/२३ 

लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, दिपायलको िेहायको ववज्ञापनमा दिपायल परीक्षा केन्द्रमा सञ्चाललत ललखित परीक्षामा 
सखममललत उममेिवारहरु मध्ये वर्ाानकु्रमानसुार िेहायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका उममेिवारहरु ललखित परीक्षाबाट 
आयोगको दिपायल कायाालय¸ दिपायलले तोके बमोखिम सञ्चालन हनुे प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको 
व्यहोरा समवखन्द्ित सबैको िानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

छनौट भएका उममेिवारहरुले िेहायको स्थान, लमलत र समयमा हनुे प्रयोगात्मक परीक्षा दिन आउिा प्रवेशपत्र र अन्द्तवााताा दिन 
आउँिा पासपोटा साइिको फोटो २ प्रलत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रलत, िरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रलत 
तथा ततृीय पाना भरी प्रवेशपत्र ललई तोवकएको समय भन्द्िा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा र 
अन्द्तवाातााका दिन सावािलनक वविा पना गएमा पलन उक्त कायाक्रम यथावत ्सञ्चालन हनुेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  बन, ने.पा.एण्ड वा.ला पिः  लसलनयर गेम स्काउट तह/शे्रर्ीः  रा.प.अनं.प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः 207५।२।२९ गते नलतिा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, िनकुटा। 

 

ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १५६६७ - - - - - - 

वकलसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पि संखयाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सखममललत संखया     २६ 
अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको 
संखया ११ 

- - - - - 
- 

 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  430004 अरुर्कुमार साह फेकु लक्ष्मी िलुा 
2.  430005 अिुान ित्री ववर्ाबहािरु  रर्बहािरु  िलुा 
3.  430009 ओकेन्द्र ओली लबरबहािरु लतललबर िलुा 
4.  430011 वकरर् ववष्ट लोकेन्द्रबहािरु  चन्द्रबहािरु  िलुा 
5.  430016 ियकृष्र् राउत ज्ञानीलाल मगुालाल िलुा 
6.  430022 लतलक  िेवकोटा  नेवबहािरु उदिराम िलुा 
7.  430027 पिम बढुा नन्द्िलाल िंग िलुा 
8.  430035 मानबहािरु बोहरा लसंहबहािरु  रामलगरी  िलुा 
9.  430043 शषु्मा के.सी. लभमबहािरु लमनबहािरु  िलुा 
10.  430049 हररश्चन्द्र कुमार लक्ष्मी महािेव िलुा 
11.  430050 हांस भण्डारी रर् िनबहािरु िलुा 

 

प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तवााताा िुने स्थान, लमतत र समयः 
लोक सेवा आयोग, दिपायल कायाालय, दिपायलले तोके बमोजिम हुनेछ । 
 

 

 

 (हका बहािरु शाही) (प्रकाश गरुुङ्ग) (मकुुन्द्ि राि पन्द्थी) 
केन्द्रीय प्रलतलनलि शािा अलिकृत सहसखचव 

 


