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लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल ्े्रीयय िर द्ेशनरालय 

परी्ा नाखा 
 

 
 

 

िलखखत परी्ाको रितजा सम्बन्धरीय सूचरा 
सूचरा रं. ७५/०७४-७५ िमित २०७४/७/१९ गते 

 

लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चिल च ष्ेत्रीय च िर द्ेशनर्ल  , पोखर्को वव.नं. १३०५३-१३०५५/०७३–७४च (खुल ्चतथ्चसमाञ्वषेतनरीय), रषेतप्ल च

इश्चििर ङरगचसेवा, िसििल चसमूह, ह्इवषेतचउपसमूह,चर्.प.अरं. प्रथमाञचशे्रणी, सब-इश्चििर रचपदको माग पद संख्या ६च(छ) को लावग वमवि 

२०७४/१/२ गिे सञ् चावलि प्रवियोवगिात्मक वलखिि परीक्षामाच पोखर्च परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलि जिा २४२च िर् उिेदवारहरुमधे्य 

वणाानुक्रमानुसार देहायका उिेदवारलाई देहायको वमवि र समयमा आयोगको पश्चिमाञ्चिल च ष्ेत्रीय चिर द्ेशनर्ल  , पोखर्मा सञ् चालन हुने 

अन्तरवािााका लावग छनौट गने वनणाय भएकोले सम्बखिि सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाविि गररएको छ । छनौट भएका 

उिेदवारले नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र, िैवक्षक योग्यिाको प्रमाण-पत्र सक् कल सवहि नक् कल १/१ प्रवि, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवि, 

दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवि िथा िृिीय पाना भरी प्रवेिपत्र वलई िोवकएको वदन १च(एक)चघण्ट्चअग्वै उपखथथि हुनुपने व्यहोरा 

समेि यसै सूचनाद्वारा अवगि गराइएको छ । 
 

ववज्ञापन नं.  ............../०७३-७४ १३०५३ १३०५४ १३०५५ 

वकवसमः िुला मधेिी अपाङ्ग 

माग पद संख्याः ४ १ १ 

वलखिि परीक्षामा सखिवलि संख्याः २४२ 

अन्तरवािााको लावग छनौट भएको संख्याः  १० ५ ४ 

 

क्र.सं. रोल रं. उम्मे्वारको रामथर बाबकुो राम बाजेको राम छरौट भएको समूह 

1 230057 कासीराम ऐडी दानबहादुर पुण्य अपाङ्ग 

2 230067 कृष्ण केिब सुबेदी दामोदर पे्रमनारायण िुला 

3 230084 जनक रोकाया पदमबहादुर दत्तबहादुर अपाङ्ग 

4 230094 वटकाराम रेग्मी गुरुदत्त हुमलाल अपाङ्ग 

5 230118 वधरेिकुमार साह राजेन्द्र नुजा िुला, मधेसी 

6 230119 धु्रव अवधकारी राजेन्द्र नरपवि िुला 

7 230123 नरेन्द्र रावि गोिे अन अपाङ्ग 

8 230136 पवन आचाया माधवप्रसाद भीमलाल िुला 

9 230166 वबमल आचाया पे्रमप्रसाद नारायणदत्त िुला 

10 230199 रिनकुमार दास कुिेश्वर कालु मधेसी 

11 230210 राजकुमार पोखे्रल गोववन्दप्रसाद देवनारायण िुला 

12 230222 राजेि अवधकारी मोहनबहादुर िड्कबहादुर िुला 

13 230225 राम काकी गणेिबहादुर लालबहादुर िुला 

रयााँ बारेश् वर  काममाौं 
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क्र.सं. रोल रं. उम्मे्वारको रामथर बाबकुो राम बाजेको राम छरौट भएको समूह 

14 230231 रामनारायन यादव राघो जुखि मधेसी 

15 230261 ववजय िमाा प्रकाि िगराज िुला 

16 230297 संवजि राउि रामजीवन वृक्ष मधेिी 

17 230293 सवनिकुमार िाह िुभनारायण भगवानी मधेसी 

18 230315 सागर पौडेल नगेन्द्रराज नन्दलाल िुला 
 

 

वलखिि परीक्षाबाट छनौट भएका मावथ उले्लखिि उिेदवारको अन्तरवािाा कायाक्रम वनम्नानुसार सञ् चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 
 

िमाञित वर् ा्रुक्रमाञचरम्वर अन्तरव्त ा्चहुरषेतचसमाञ  अन्तरव्त ा्चहुरषेतचस्थ्र 

२०७४।९।१८ 

१-६ ववहान ११.०० बजे 

ल ोकचसषेतव्चआ ोग, पश्चिमाञ्चिल च ष्ेत्रीय चिर द्ेशनर्ल  , पोखर् ७-१२ वदनको १.०० बजे 

१३-१८ वदनको ३.०० बजे 

पुरचिः 

- अको सूचना भएमा बाहेक िोवकएको अन्तरवािााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उि कायाक्रम यथावि् सञ्चालन हुनेछ ।  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .................. .................. ........................ 
 (ववकास बस्रते) (िरन ुमहतो) (टामलाल पाण्ौे) 

 लेखा अिधकृत कम््यटुर इखििरयर िर द्ेशनक 

  केन्रीय प्रितिरिध 


