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 लोक सेवा अयोग 

 

 

पश् िमाचलिल षेेतरीय य श्नदनानालय¸पोखरा 
फोनः ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np 

श्लश्खत पर षेताको नश्तजा सम्बन्ध  सिूना 

सिूना नं. ४४/०७४–७५,  श्मश्त २०७४/०७/१९ 

लोक सेवा अयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय ननदशेनालय¸ नयााँबानेश्वर¸काठमाण्डौको दहेायको नवज्ञापनमा संचानलत नलनित 

परीक्षामा सनममनलत ईममेदवारहरु मध्ये वर्ाानकु्रमानसुार दहेायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका ईममेदवार ईत्तीर्ा भइ 

ऄन्तवाातााको लानग छनौट भएको व्यहोरा समवनन्धत सबैको जानकारीको लानग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका 

ईममेदवारले दहेायको स्थान, नमनत र समयमा हुने ऄन्तवााताा नदन अईाँदा पासपोटा साआजको फोटो २ प्रनत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कल 

सनहत नक्कल २/२ प्रनत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रनत तथा ततृीय पाना भरी प्रवेशपत्र नलइ तोनकएको समय भन्दा १ 

(एक) घण्टा ऄगावै ईपनस्थत हुनपुनेछ । ऄन्तवाातााका नदन सावाजननक नवदा पना गएमा पनन ईक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन 

हुनेछ । 

सेवा, समूह, उपसमूहः  
आनञ्ज, आलेनक्िकल, जनरल 

आलेनक्िकल 
पदः  सब-आनञ्जननयर तह/शे्रण ः  रा.प.ऄन.ं प्रथम 

श्ल.प. सचलिालन श्मश्तः २०७४/ ०१/ ११ नश्तजा प्रकाान गनन कायाालयः लोक सेवा अयोग, प.क्ष.ेनन. पोिरा । 

  

श्वज्ञापन नं. ....०७३/७४ ११४७१ ११४७२ ११४७३ ११४७४ - ११४७५ - 

श्कश्समः  िलुा मनहला अ.ज. मधेसी दनलत ऄपाङ्ग नप.क्षे. 

माग पद संखयाः ५ १ १ १ - १ - 

श्ल.प.मा सश्म्मश्लत सखंया 378 
ऄन्तवाातााको लाश्ग छनौट भएको 

सखंया 
७ ३ ४ ८ - २ - 

 

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

1.  130035 ऄशेषवर साह बेचन रामसोनवत िलुा, मधेसी 

2.  130048 ईमेश महतो मकुन नसताराम मधेसी 

3.  130067 कुशल श्रेष्ठ लवतमान गोरे िलुा, अ.ज. 

4.  130081 गंगाराम  चौधरी परमानन्द रामसरुत अ.ज. 

5.  130106 झनबन्र रायमाझी  कृष्र्बहादरु भवुनबहादरु  िलुा 

6.  130128 नदव्यश्वरी पौडेल नतलकराम लालकृष्र् मनहला 

7.  130207 नबकास थापा छनबलाल पदमबहादरु अ.ज. 

8.  130242 मननषा बराल माका ण्डप्रसाद नललाधर मनहला 

9.  130283 यबुराज कुमार श्रेष्ठ आन्रप्रसाद गमुाननसं अ.ज. 

10.  130329 रामबाब ुचौधरी  सलुी सहदवे िलुा, मधेसी 

11.  130324 रामभगत मण्डल रामप्रसाद रामगलुाम ऄपाङ्ग 

12.  130375 शंकर नसंह कोइरी ऄजुान जडेलु िलुा, मधेसी 

13.  130391 संजय कुमार साह महशेी कइल ु मधेसी 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

14.  130389 संजय साह रामसेवक पनण्डत िलुा, मधेसी 

15.  130419 सरु वास्तोला शेषकान्त नहमालाल मनहला 

16.  130431 नसकेन्र महतो रामचन्र नारायर् मधेसी 

17.  130439 सनुदप अचाया नतलकबहादरु डमबरबहादरु ऄपाङ्ग 

18.  130474 सशुील महतो रामईद्गार ईनत्तमलाल िलुा, मधेसी 
 

 

 

 

ऄन्तवााताा हुने स्थान, श्मश्त र समयः 

स्थानः  लोक सेवा अयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय ननदशेनालय, नयााँबानेश्वर काठमाण्डौ । 

ऄन्तरवाताा श्मश्त बणाानुक्रम नं.  ऄन्तरवाताा समय 

२०७४।१०।१७ 

१ दनेि ६ समम नदनको ११:०० बजे 

७ दनेि १८ समम नदनको १:०० बजे 

 

 
 

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

(वेदप्रसाद सवेुदी) (दामोदर पौडेल) (सररता कुमारी िनतवडा) 

केन्र य प्रश्तश्नध  ााखा ऄश्धकृत श्नदनाक 


