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लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचुना 

सूचना नं. 2३2/०७4-७5, लिलत २०७४/10/20 
 

िोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चि कायाािय, हेटौंडाको देहायको ववज्ञापनिा हेटौंडा परीक्षा केन्रबाट शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षण 
परीक्षािा उत्तीणा भई लिलत २०७४/8/२9 गते सञ्चालित लिखित परीक्षािा सखम्िलित उम्िेदवारहरुिध्ये शारीररक तन्दरुुस्ती 
परीक्षण परीक्षाको अङ्क र लिखित परीक्षाको अङ्क सिेतको कूि योगका आधारिा  वणाानकु्रि अनसुार देहायको रोि नं तथा 
नाि थर भएका उम्िेदवारहरु अन्तरवातााका िालग छनौट भएको व्यहोरा सम्वखन्धत सबैको जानकारीको िालग यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्िेदवारहरुिे आयोगको नारायणी अञ्चि कायाािय, हेटौंडािा हनुे अन्तरवाताािा नेपािी 
नागररकताको प्रिाणपत्र, शैखक्षक योग्यताको प्रिाणपत्रका सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रलत, हािै खिचेको पासपोटा साइजको फोटो 
२ प्रलत, दरिास्त फारािको पवहिो पाना २ प्रलत र तेस्रो पाना १ प्रलत भरी प्रवेशपत्र लिई तोवकएको सियभन्दा १ (एक) 
घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुने व्यहोरा सिेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ ।  
 

सेवा- नेपाि वन  सिूह - जनरि फरेष्ट्री  पद - वनरक्षक  शे्रणी - ववहीन 
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७३-७४ ४01 ४02 ४03 ४04 ४05 ४06 

वकलसि  ििुा िवहिा आ.ज. िधेसी दलित अपाङ्ग 
िाग पद संख्या  18 5 4 3 1 1 

लिखित परीक्षािा सखम्िलित संख्या      959 

अन्तरवातााको िालग छनौट भएको संख्या 24 8 1१ 7 4 3 
 

वणाानकु्रि नं. रोि नं. उम्िेदवारको नािथर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 
 170295 अकि लथङ ज्ञान बहादरु दि बहादरु आ.ज. 

 130138 अकिेश चौधरी लबरोधी िस्करी अपाङ्ग 

 173010 अवकिाि शे्रष्ठ कष्ण बहादरु तेज बहादरु आ.ज. 

 173312 अक्कि बहादरु लथङ शोभा लसं वाङगेि अपाङ्ग 

 170873 अलित कुिार चौधरी राि नारायण हेि नारायण आ.ज., िधेशी 

 180041 किि सोिै नैना बहादरु लति ब. आ.ज. 

 170041 कसाङ्ग दोजे रुम्बा पािसाङ चङिे ििुा 

 170684 केशव बहादरु साउद उदय लसह लबकेसे ििुा 

 170679 गणुववर िो टेक बहादरु हस्त बहादरु आ.ज. 

 130027 लडल्िी बहादरु नेपािी ववजय वीरबि दलित 

 172897 तीि बहादरु रावत हरर बहादरु हका  ििुा 

 170525 दि रोकाया हरर बहादरु देववदास ििुा 

 171248 दान बहादरु बढुा धनखजत धन बहादरु ििुा 

 180073 ददपा िम्साि वटकाराि दगुाा िणी िवहिा 

 171429 ददपेन्र कुिार ओिी  नर बहादरु शसे ििुा 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय ननरे्दशनालय, सुरे्खत  
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वणाानकु्रि नं. रोि नं. उम्िेदवारको नािथर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 
 130087 दीपेश कुिार िल्ि लतिबहादरु भीिबहादरु ििुा 

 130047 नव राज लधताि िेकराज धनन्जय ििुा 

 172197 नवराज बढुाथोकी तिुलसराि िािलसङ ििुा 

 171298 नववन कुिार चौधरी आनन्दीिाि तेतर ििुा, आ.ज. 

 172342 नववनकुिार वव.क. राि डम्बर दलित 

 170256 लनिािा लनरौिा भवुानी शंकर िधसुदुन िवहिा 

 170550 प्रिोद कुिार रववदास िछेश्वर सोलभत िधेशी, दलित 

 171815 बािकृष्ण विी रािवहादरु अलिर ििुा 

 180277 भेषिाया ढंुगाना भोजराज बदु्धीसागर िवहिा 

 130012 लिन बहादरु कुुँ वर ईश्वरबहादरु वीरबहादरु अपाङ्ग 

 173180 िोहन ओिी िखजराि बि ु ििुा 

 171305 यादव प्रसाद सवेुदी शंकर  राि प्रसाद ििुा 

 170911 रंखजत यादव देब नारायण रािधारी िधेशी 

 180360 रिा कुिारी शिाा वेद प्रसाद बिीभर िवहिा 

 170039 रिानन्द न्यौपाने पनुानन्द भलुिनन्द ििुा 

 172040 राजकुिार घिान चतरुिान जीत बहादरु आ.ज. 

 171099 राजाराि रावि रेशि बहादरु दलितादत्त ििुा 

 130015 राि पररक्षण यादव रािििन रािेश्वर िधेशी 

 190097 राि प्रवेश पासवान जोिन हजरी िहादेव दलित 

 171141 राि बहादरु रोकाया वविा गोरे ििुा 

 196193 रािनन्द कुिार बैठा लसति िािधर िधेशी 

 180214 िक्ष्िी चेपाङ िड्ग बहादरु काशीराि िवहिा 

 172068 लिकेन्र ब. िपाङ्गी किि बहादरु िाि बहादरु ििुा, आ.ज. 

 130149 वािकृष्ण न्यौपाने िडानन्द श्री कृष्ण ििुा 

 170597 ववकास के.सी. दि बहादरु ववरवि ििुा 

 195222 ववशाि कुिार साह हररन्र  गोपाि ििुा 

 130141 शंकर यादव रािअवतार असफी ििुा, िधेशी 

 130034 खशिा ज्ञवािी ओि प्रसाद भिेुश्वर ििुा, िवहिा 

 172666 सन्तोष कुिार साह सहदेव प्रसाद िधेशी 

 170117 सववन भोिन वीर बहादरु ज्ञान बहादरु आ.ज. 

 171634 साजन िािा रािबहादरु  नेिा दोजे ििुा, आ.ज. 

 170114क साववत्री कोइरािा रािप्रसाद दशरथ िवहिा 

 171866 लसिा रेग्िी हरर प्रसाद सदािर िवहिा 

 172142 हररभजन चौधरी जािन्धर देवि ििुा, आ.ज. 
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अन्तरवातााको कायाक्रि 
 

लिलत वणाानकु्रि नं. अन्तरवाताा हनु ेसिय 

२०७४/12/2५ 
1-6 ददनको ११ बजे 
7-12 ददनको १ बजे 

२०७४/१२/२६ 
13-18 ददनको ११ बजे 
19-24 ददनको १ बजे 

लिलत वणाानकु्रि नं. अन्तरवाताा हनु ेसिय 

२०७४/१२/२७ 
25-30 ददनको ११ बजे 
31-36 ददनको १ बजे 

२०७४/१२/२८ 
37-42 ददनको ११ बजे 
43-49 ददनको १ बजे 

रष्टव्य :- 
१. रोि नं.  100082, 170659, 170694, 170713, 171233, 172718, 180308 र 185315 का 

उम्िेदवारहरुिे वस्तगुत उत्तरपखुस्तकािा सिूह की उल्िेि नगरेको, रोि नं. 172514 र 172758 का उम्िेदवारिे 
परीक्षािा लनिो िसीको प्रयोग तथा 173442 का उम्िेदवारिे पेन्सीि प्रयोग पाइएको हुुँदा लनजहरुको उत्तरपखुस्तका रद्द 
गररएको छ ।  

 

२. अको सूचना भएिा बाहेक तोवकएको अन्तरवाताा कायाक्रि यथावत सञ्चािन हनुेछ । 

 
 

 

(ववष्णपु्रसाद उपाध्याय) 
नायव सबु्बा 

(िीनबहादरु थापाक्षेत्री) 
शािा अलधकृत 

 

(पूणािान शे्रष्ठ) 
लनदेशक 


