
 

क्रमश:  

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

 

लिखित नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं.: ९०/०७४-७५,  लमलत :- २०७४/८/२५ 

 

िोक सेवा आयोग, मध्यमा्चलि ्े्ीय लन द्ेशशनािय, नया वाने्वर, काठमाडौंको ्ेहायका ववज्ञापनमा काठमाडौं वर लबवरगञ्ज 
केन्रमा स्चलािन भएको प्रलतयोलगतात्मक लिखित पवरी्ामा सखम्मलित उम्मे्वावरहरुमध्ये वर्ाानकु्रमानसुावर ्ेहायका वरोि नम्बवर 
तथा नाम, थवर भएका उम्मे्वावरहरु उत्तीर्ा भै अन्तवरवातााको िालग छनौट भएको व्यहोवरा सम्बखन्धत सबैको जानकावरीको 
िालग यो सूचना प्रकाशन गरवरएको छ । छनौट भएका उम्मे्वावरहरुिे ्ेहायको लमलत वर समयमा िोक सेवा आयोग, 
मध्यमा्चलि ्े्ीय लन द्ेशशनािय, नया वाने्वर, काठमाडौंमा हनुे अन्तवरवाताा द्न आउ ्ा पासपोटा साईजको फोटो २ प्रलत, 
शैख्क योग्यता वर नागरवरकताको प्रमार्प्को सक्किसवहत नक्कि १/१ प्रलत वर प्रवेशप् लिई तोवकएको द्न १ घण्टा अगावै 
उपखथथत हनुपुनदेश व्यहोवरा पलन यसै सूचनाद्वावरा अवगत गवराईएको छ ।  
 

सेवा/समूह : इखन्ज,लसलभि, वव. एण्ड आ.   प् : अलसषे्टन्ट सव इखन्जलनयवर  तह : वरा.प.अनं. दद्वतीय 
लिखित पवरी्ा लमलत : २०७४/४/१५ गते   नलतजा प्रकाशन गनदेश : िोक सेवा आयोग, म.प.्े्ीय लन द्ेशशनािय, सिुदेशत 
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७३-७४ ११५६९ ११५७० ११५७१ 

वकलसम  आ.प्र ििुा आ.ज. 
माग प् संख्या  १ २ १ 
पवरी्ामा सखम्मलित उम्मे्वावर संख्या      ३१६ 
अन्तवरवातााको िालग छनौट भएको संख्या - ५ ६ 
 

वर्ाानकु्रम नं. वरोि नं. उम्मे्वावरको नाम, थवर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

१ 130007 अचतु थापा खशवबहा्वुर धनवराज आ.ज. 
२ 130038 उपेन्र कुमावर िामीछान े जयनावरायर्  भखिवराम ििुा 
३ 130151 ्गुाा प्रसा् पाण्डे तिुसीवराम  ज्नुाथ ििुा 
४ 130176 नयन्र कुिङु टंक खिल्पधन आ.ज. 
५ 130208 पेमा िामा तामाङ लछरवरङ तेखन्जङ छेवेन आ.ज. 
६ 130243 लबवर बहा्वुर लब सी भान े हथते ििुा 
७ 130322 वरामबाब ुचौधवरी ववक्रम सह्ेव ििुा,आ.ज. 
८ 130474 रवरिी िड्का शंकवरबहा्वुर प्मबहा्वुर ििुा 
९ 130374 खशखशवर पनु चनबहा्वुर कुवेर आ.ज. 
१० 130431 समुन चौधवरी बाबवुराम ्ेववद्न आ.ज. 
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छनौट भएका उम्मे्वावरहरुको अन्तवरवाताा कायाक्रम  

वर्ाानकु्रम नं. 
अन्तवरवाताा हनु ेसमय (वर्ाानकु्रम नं. अनसुावर) 
लमलत समय 

१ ्ेखि १० सम्म २०७४/१२/१६ ववहान ११:०० बजे 
 
 
 

 

रष्टव्य:  
(क) यस ववज्ञापनको आ.प्र समूहमा कुनैपलन उम्मे्वावर लिखित पवरी्ाबाट अन्तवरवातााको िालग छनौट नभएको ।  
(ि) अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको द्न सावाजलनक वव्ा पना गएमा पलन अन्तवरवाताा कायाक्रम यथावत स्चलािन हनेुछ । 
 

  

 

(भवरत िनाि) 
शािा अलधकृत 

(शोभािवर ज्ञवािी) 
केन्रीय प्रलतलनलध  

(पूर्ामान शे्रष्ठ)        
लन द्ेशशक 

(भवरत िवेरि) 
कम््यूटवर अपवेरटवर 

  


