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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १८३/०७5-७6 लमलत २०७5/६/१५ 

 

लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल के्षत्रीय श्चिरे्दशिालय, सुरे्खतको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लावग 

सञ् चावलत प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामा सुरे्खत परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका 

उिेदवारलाई देहायको वमवत र समयमा आयोगको सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रिगर, सुरे्खतमा सञ् चालन हुने अन्तरवातााका लावग छनौट 

गने वनर्ाय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपाली नागररकताको 

प्रमार्पत्र, हाल कायारत पदको स्थायी वनयुखि पत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमावर्त हुने शैवक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र लगायतका 

कागजातको सक् कल सवहत नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ (दुई) प्रवत तथा तृतीय 

पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवेशपत्र साथ तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तवाातााको लावग उपखस्थत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै 

सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवा, समूह/उपसमूह – िेपाल प्रशासि, लेर्खा  पद – सह-लेर्खापाल 

शे्रर्ी/तह – रा.प.अिं. श्चितीय  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५/३/२५ र २८ गते 

ववज्ञापन नम्बरः ............../०७४-७५ १४२११ 

ववज्ञापनको वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ६ 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः २९ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  १६ 

 

व.क्र.िं. रोल िं. उमे्मर्दवारको िामथर बाबुको िाम बाजेको िाम अन्तरवाताा श्चमश्चत र समय 

1 330002 इश्वरकुमार बोहरा लालबहादुर दुगे 

२०७५/८/९ गते  

ववहान ११.०० बजे 

2 330006 गरे्शबहादुर घती रर्बहादुर नरम 

3 330008 गोरिबहादुर नगाल धनबहादुर मनवीर 

4 330010 छववलाल सुनार वटके दले 

5 330013 वजतबहादुर थारु चन्द्रलाल वतलकराम 

6 330020 डम्बरबहादुर थापा नरबहादुर भिबहादुर 

7 330022 वतलकप्रसाद सुवेदी वललाराम देवु 

२०७५/८/९ गते  

वदनको १.०० बजे 

8 330026 नारायर् वबष्ट बालाराम बहादुर 

9 330038 मानबहादुर काकी वदपबहादुर ज्योती 

10 330039 वमनराज भट्ट मेिराज भानदत्त 

11 330040 मोहनप्रसाद भट्टराइा  दालदत्त नेत्रलाल 

12 330041 मोहिद समीर अली हजाम रसुल अहमद वनयामत 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
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व.क्र.िं. रोल िं. उमे्मर्दवारको िामथर बाबुको िाम बाजेको िाम अन्तरवाताा श्चमश्चत र समय 

13 330047 राजेन्द्रप्रसाद धमला हरर भवगराम 

२०७५/८/९ गते  

वदनको ३.०० बजे 

14 330050 रामबहादुर वबष्ट वबनाराम शोभाराम 

15 330051 रुद्र अवधकारी रामप्रसाद  तुलसीराम 

16 330052 रुववना चौधरी धवनराम वचलु्ल 
 

पुिश् चः अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन अन्तरवातााका उि कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछन् । 
 

  

 
  

 ...................... .................... ........................ 
 (एमकुमार थापा) (जयराम नपेाल) (चन्रकान्त लनरौला) 

 नायव सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


