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लोक सेवा आयोग 
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 श्लश्खत पर षेताको ्श्तजा सम्वन्ध  सूि्ा 

सूि्ा ्ं.  १३७ /०७४-०७५¸ श्माञश्त २०७४/०८/२८ 

लोक सेवा आयोग, पवूााञ्चल क्षेत्रीय ननर्दशेनालय, धनकुटाको र्दहेायका नवज्ञापनमा नलइएको नलनित परीक्षामा तपनशल 

बमोनिमका उम्मरे्दवार उत्तीर्ा भ ै अन्तरवातााको लानग छनौट भएको व्यहोरा सम्वनन्धत सवकैो िानकारीको लानग यो सचूना 

प्रकानशत गररएको छ । छनौट भएका उम्मरे्दवारहरुले लोक सेवा आयोग, पूवााचलिल षेेतरीय य श््देशना्ालय, ध्कुटामाञा 

सञ्चालन हुने अन्तरवातााको लानग नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र¸शनैक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र सक्कल सनहत नक्कल २/२ प्रनत¸ 

हालै निचेको पासपोटा साइिको फोटो २ प्रनत¸र्दरिास्त फारामको पनहलो पाना  २ प्रनत र तेस्रो पाना १ प्रनत भरी प्रवशेपत्र नलई 

तोनकएको नर्दन १ (एक) घण्टा अगाव ै अन्तरवाताा हुने कायाालयमा उपनस्ित हुनपुने व्यहोरा समते यसै सचूनाद्वारा िानकारी 

गराइएको छ । 

 

सेवा/समहू  नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन       पर्दः  िररर्दार वा सो सरह 

तह/श्रेर्ीः  रा.प.अनं. नद्वतीय नल.प. सञ्चालन नमनतः २०७४/०३/२६    
 

ननतिा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, पनिमाञ्चल क्षेत्रीय ननर्दशेनालय, पोिरा । 

नवज्ञापन नं. /०७३–७४ १००१० 

नकनसमः  आ.प्र. 
माग पर्द संखयाः ८ 

नलनित परीक्षामा सनम्मनलत संखया ३५ 
अन्तवाातााको लानग छनौट भएको संखया ११ 

 
 

वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मरे्दवारको नाम, िर बावकुो नाम बािकेो नाम 

१ 30003 अशोक कुमार मेहता नशवनारायर् सोमी 

२ 30004 असार  नसंह राइा नवरबहार्दरु धननवर 

३ 30005 केसप  सोराली नशंहबहार्दरु धनबहार्दरु 

४ 30008 गोनवन्र्द बहार्दरु लकान्री  केशरबहार्दरु मनबहार्दरु 

५ 30014 डोना बहार्दरु गौतम इन्रबहार्दरु हमेकर्ा 

६ 30019 र्दबेेन्र   प्रधान ननरबहार्दरु रुरनारायर् 

७ 30034 नमन्टु  भोटे ररन्िीन नमम्मर 

८ 30035 मकेुश   राइा  इन्रकुमार चन्रशरे 

९ 30036 यज्ञ बहार्दरु प्रधान लालबहार्दरु नवरबहार्दरु 
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वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मरे्दवारको नाम, िर बावकुो नाम बािकेो नाम 

१० 30040 रुर   िापा मगर  पर्दमबहार्दरु र्दगुााबहार्दरु 

११ 30049 सवुास  राई रामबहार्दरु िसबहार्दरु 

 

पनुश्चः अर्को सचूना प्रर्काशित बाहरे्क तोशर्कएर्को अन्तरवाताार्का शिन सावाजशनर्क शविा पना गएमा पशन उक्त र्कार्ाक्रम र्थावत ्संचालन हुनछे । 

 

अन्तवााताा हु्े स्था्, श्माञश्त र समाञयः 

स्था्ः  लोक सेवा आयोग, पवूााञ्चल क्षते्रीय ननर्दशेनालय¸ धनकुटा । 

अन्तरवाताा श्माञश्त बर्ाा्ुक्रमाञ ्ं.  अन्तरवाताा समाञय 

२०७४।११।०८ गते 

१ र्दनेि ६ सम्म नर्दनको १:०० बिे 

७ र्दनेि ११ सम्म नर्दनको ३:०० बिे 

 
 

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

(लेिनाि बस्ताकोटी) (र्दामोर्दर पौडेल) (सररता कुमारी िनतवडा) 

्ायब सबु्बा ााखा अश्धकृत श््देशनाक 

 


