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लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना  
सूचना नं. 96/०७5-७6,   लिलत २०७५/06/१२ 

 
 

िोक सेवा आयोग, हेटौडा कायाािय, िकवानपरुको ववज्ञापनिा हेटौडा परीक्षा केन्रिा सञ्चालित लिखित परीक्षािा सखम्िलित 
उम्िेदवारहरुिध्ये वर्ाानकु्रि अनसुार देहायका रोि नम्बर तथा नािथर भएका उम् िेदवारहरु लिखित परीक्षाबाट अन्तरवातााका 
िालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्धत सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्िेदवारहरुिे 
िोक सेवा आयोग, हेटौडा कायाािय, िकवानपरुिा देहायको लिलत र सियिा हनुे अन्तरवाताा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो 
२ प्रलत, प्रिार्पत्रहरुको सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रलत, दरिास्त फारािको पवहिो पाना २ प्रलत तथा तेश्रो पाना भरी प्रवेशपत्र 
लिई तोवकएको सियभन्दा १ घण्टा अगावै उपखस्थत हनु ुपनेछ ।  
 

सेवा, सिूह: प्रशासन/सा.प्र.    पद : िररदार वा सो सरह   शे्रर्ी : रा.प.अनं.दितीय 
लि.प.सञ्चािन लिलत: 2075/3/25 र 27 गते नलतजा प्रकाशन गने : िोक सेवा आयोग, सिेुत कायाािय, वीरेन्रनगर 

ववज्ञापन नं. : 12553/074-75 
वकलसि : आन्तररक 
िाग पदसंख्या : 11 
लिखित परीक्षािा सखम्िलित संख्या : 29 
अन्तरवातााको िालग छनौट भएको संख्या : 13 

 

क्र.सं. रोि नं. उम्िेदवारको नािथर बाबकुो नाि बाजेको नाि अन्तरवाताा हनु ेलिलत र सिय 
१ 170007 एकशंकर आचाया टंकनाथ भवनाथ 

लिलत 2075/08/07 गते 
ददनको 11:00 बजे 

२ 170012 कृष्र्बहादरु पररयार वटकाराि वलिराि 

३ 170016 िेिराज कपाडी चन्रदेव सोब्बे 

४ 170019 घिुिाि थारु बरुिाि हजुा 
५ 170022 झिकनाथ भट्टराई नन्दप्रसाद िनहरी 
6 170025 ददपकराज भट्ट जयरुप सेरुवा 
7 170030 निराज रावि नजरबहादरु कृष्र्बहादरु 

8 170035 पषु्षप्रसाद खघलिरे केदारनाथ पूर्ाप्रसाद 

लिलत 2075/08/07 गते 
ददनको १:00 बजे 

9 170046 िहाववरप्रसाद यादव श्यािवकशोर वैजनाथ 

10 170057 रािप्रवेशकुिार यादव िहन्थ बरी 
11 170055 रािसेवक साह भदै बद ु

12 170041 ववन्देश्वर साह खजिेवी वहरा 
13 170066 सरेुन्रप्रसाद यादव पोिन वकशनु 

 

रष्टव्य :- 
अन्तरवातााको ददन सावाजलनक ववदा पना गएिा पलन उक्त कायाक्रि यथावत सञ्चािन हनुेछ ।  
 
 
 
( ववष्र्पु्रसाद उपाध्याय ) 

नायव सबु्बा 
( पूर्ािान शे्रष्ठ ) 

लन.कायाािय प्रििु 

( भरत िनाि ) 

शािा अलधकृत 

 


