
 

     
 

लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल ्े्रीयय िर द्ेशनरालय 

परी्ा नाखा 
 

 
 

 

िलखखत परी्ाको रितजा सम्बन्धरीय सूचरा 
सूचरा रं. ८०/०७४-७५ िमित २०७४/७/२० गते 

 

 

लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चिल च ष्ेत्रीय च िर द्ेशनर्ल  , पोखर्को वव.नं. १३०६८-१३०६९/०७३–७४च (खुल ्चतथ्चसमाञ्वषेतनरीय), रषेतप्ल च

इश्चििर ङरगच सेवा, माञषेतक्िरकल चसमूह, िरमाञ ा्णचउपकरणच संभ्रचउपसमूह,च र्.प.अरं. प्रथमाञच शे्रणी, िसिर रचअपरषेतटरचपदको माग पद 

संख्या २च(्ुई) को लावग वमवि २०७४/१/१२ गिे सञ् चावलि प्रवियोवगिात्मक वलखिि परीक्षामाचपोखर्चपरीक्षा केन्द्रबाट सखिवलि जिा २चिर् 

उिेदवारहरुमधे्य वणाानुक्रमानुसार देहायका उिेदवारलाई देहायको वमवि र समयमा आयोगको पश्चिमाञ्चिल च ष्ेत्रीय च िर 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 १३०६८ १३०६९ 

वकवसमः िुला आ.ज. 

माग पद संख्याः १ १ 

वलखिि परीक्षामा सखिवलि संख्याः २ 

अन्तरवािााको लावग छनौट भएको संख्याः  २ २ 
 

 

क्र.सं. रोल रं. उम्मे्वारको रामथर बाबकुो राम बाजेको राम छरौट भएको समूह 
1 230001 गुप्त बहादुर पुन मगर  नरबहादुर मनबहादुर िुला, आ.ज. 

2 230004 महेि थारु हेलु्ल  बाजी  िुला, आ.ज. 
 

 

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

िमाञित वण ा्रुक्रमाञचरम्वर प्र ोग्त्मकचपररीय््चसमाञ  प्र ोग्त्मकचपररीय््चहुरषेतचस्थ्र 

२०७४।९।२४ १-२ ववहान ८.०० बजे 
ल ोकचसषेतव्चआ ोग, पश्चिमाञ्चिल च ष्ेत्रीय चिर द्ेशनर्ल  , पोखर्ल षेतच

तोकषेत चअरुस्र 
 

िमाञित वण ा्रुक्रमाञचरम्वर अन्तरव्त ा्चहुरषेतचसमाञ  अन्तरव्त ा्चहुरषेतचस्थ्र 

२०७४।९।२४ १-२ वदनको ३.०० बजे ल ोकचसषेतव्चआ ोग, पश्चिमाञ्चिल च ष्ेत्रीय चिर द्ेशनर्ल  , पोखर् 

पुरचिःचअको सूचना भएमा बाहेक िोवकएको अन्तरवािााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथावि् सञ्चालन हुनेछ ।  
 

 
 
 

 
 
 

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

 लेखा अिधकृत कम््यटुर इखििरयर िर द्ेशनक 

  केन्रीय प्रितिरिध 

रयााँ बारेश् वर  काममाडं 
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