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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १००/०७5-७6 लमलत २०७5/5/२७ 

 

लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल के्षत्रीय निरे्दशिवलय, धिकुटवको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लावग 

सञ् चावलत प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामा धिकुटव परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका 

उिेदवारलाई प्रयोगात्मक (शवरीररक तन्रु्दरुस्ती परीक्षण) परीक्षाका लावग छनौट गने वनर्ाय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको 

लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमावर्त हुने 

शैवक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र लगायतका कागजातको सक् कल सवहत नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त 

फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवेशपत्र साथ तोवकएको वदन १ (एक) घण्टव अगवरै् अन्तवाातााको लावग 

उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 
 

सेवा, समूह/उपसमूह – िेपवल र्ि, िे.पव. एण्ड र्व.लव.  पद – निनियर गेमस्कवउट 

शे्रर्ी/तह – रव.प.अिं. नितीय  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५।२।२९ 

नवतजा प्रकाशन गने कायाालय – लोक िेर्व आयोग, कवठमवड  ंकवयवालय, कवठमवड  ं

ववज्ञापन नं.  ............../०७४-७५ १०१६१ - १०१६२ - - - - 

वकवसमः िुला मवहला आ.ज. मधेसी दवलत अपाङ्ग वप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ९ 

प्रयोगात्मक परीक्षाका लावग छनौट भएको संख्ाः  ६ - ४ - - - - 
 

र्.क्र.िं. रोल िं. उमे्मर्दर्वरको िवमथर बवबुको िवम बवजेको िवम छि ट भएको िमूह 

1 30002 उद्धव ढंुगाना राधाकृष्ण अजम्बर िुला 

2 30004 गरे्श ढकाल चेतनाथ रववलाल िुला 

3 30005 ठगबहादुर मगर पृथबहादुर हस्तबहादुर िुला, आ.ज. 

4 30007 प्रवमला शे्रष्ठ भक्तकुमार कववनारायर् आ.ज. 

5 30008 बोलराज आचाया नन्दलाल बृखद्धलाल िुला 

6 30010 योङववक्रम राइा  सविधन पदमबहादुर िुला, आ.ज. 

7 30012 लालकुमार वलमु्ब धनबहादुर वभमबहादुर िुला, आ.ज. 
 

 

प्रयोगवत्मक परीक्षव तथव अन्तर्वातवा हुिे स्थवि, नमनत र िमय लोक िेर्व आयोग, धिकुटव कवयवालय, धिकुटवले तोके बमोनजम 

हुिेछ । प्रयोगवत्मक परीक्षवबवट िफल भएकव उमे्मर्दर्वरहरुले मवत्र अन्तर्वातवामव िवमेल हुि पवउिे छि् । 
 

श्रीमान,् 
  संलग्न योग्यताक्रमानसुारको बारकोड ताललका, स्वीक त नामावली र ्तरपरपखुस्तकाको वववरख खडकडको आधारमा ्परोतानानसुारको वखाानकु्रमानसुारको 
योग्यताक्रम कायम भएकोले प्रस्ततु ववज्ञापन नम्बरको ललखखत परीक्षाको ्परोतानानसुारको नलतजा प्रकाशन गने लनखायार्ा पेश गरेको छु ।  
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