
 

क्रमश:  

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

 

लिखित नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं.: १००/०७४-७५,  लमलत :- २०७४/८/२६ 

 

िोक सेवा आयोग, मध्यमा्चलि ्े्ीय लन द्ेशशनािय, नया वाने्वर, काठमाडौंको ्ेहायका ववज्ञापनमा काठमाडौं वर वववरगंज 
पवरी्ा 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 : कृवि, बािी संवर्र्   प् : नायव प्राववलधक सहायक        तह : वरा.प.अनं. दद्वतीय 
लिखित पवरी्ा लमलत : २०७४/४/३१ गते  नलतजा प्रकाशन गनदेश : िोक सेवा आयोग, म. प. ्े्ीय लन द्ेशशनािय, सिुदेशत 
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७३-७४ ११५९९ ११६०० 
वकलसम  ििुा आ.ज. 
माग प् संख्या  २ १ 
पवरी्ामा सखम्मलित उम्मे्वावर संख्या      ४९९ 
अन्तवरवातााको िालग छनौट भएको संख्या ९ ६ 
 

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

1 130037 अथमीता बवराि यमकान्त मखुिनाथ ििुा 
2 130092 केशब के.सी. तिुावराम पवरश ु ििुा 
3 130131 छेपाि िामा तामाङ नाम्ग्याि गरुु आ.ज. 
4 130141 खजवन वरोकाय छवविाि हका वववर ििुा 
5 130149 झमवराज शाही हरवरबहा्वुर साकुा  ििुा 
6 130163 तावरा प्रसा् डा गी प्रमेबहा्वुर ्गुााबहा्वुर ििुा 
7 130324 बे्नावरायर् पनु मगवर टेकबहा्वुर वववरवहा्वुर आ.ज. 
8 130400 वरमेश वेरग्मी लभमिाि नरवर्वर ििुा 
9 130413 वराजन कुमावर डंगोि सन्तबहा्वुर वरत्नकुमावर आ.ज. 
10 130414 वराखजब जैसी चन्रप्रसा् वरत्नप्रसा् ििुा 
11 130671 रवरफान चौधवरी वराम्यािी कुवेवर आ.ज. 
12 130654 ववनय चौधवरी वरामपतृ ठगा ििुा,आ.ज. 
13 130576 सागवर भट्ट कृष्र्बहा्वुर मानबहा्वुर ििुा 
14 130645 वहमा कुमावरी पनु मगवर प्रताप गोवरिबहा्वुर आ.ज. 

 
 

  



 

क्रमश:  

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

छनौट भएका उम्मे्वावरहरुको अन्तवरवाताा कायाक्रम  
 

वर्ाानकु्रम नं. 
अन्तवरवाताा हनु ेलमलत वर समय  
लमलत समय 

1-१४ २०७४/१२/२२ द्उसो १:०० बजे 
 
 

 

रष्टव्य:  

(क) वरोि नं. १३०३२३ का उम्मे्वावरिे उत्तवरपखुथतकामा वक उल्िेि नगवेरकािे लनजको उत्तवरपखुथतका वरद्द गरवरएको । 

(ि) 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) 
कम््यटुवर अपवेरटवर 

  


