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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १०९/०७5-७6 लमलत २०७5/5/२९ 

 

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

सञ् चावलत प्रवतयोवगता्मकक वलितत परक्ामा सुरे्खत परक्ा केन्द्रबाट सििवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका 

उिेदवारलाई देहायको वमवत र समयमा आयोगको सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रिगरमा सञ् चालन हुने अन्तरवातााका लावग छनौट गने वनर्ाय 

भएकोले सम्बिित सबैको जानकारकको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपालक नागररकताको प्रमार्पत्र, 

आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमावर्त हुने शैव्क योग्यताको प्रमार्-पत्र लगायतका कागजातको सक् कल सवहत नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा 

साइजको फोटो २ प्रवत, दरतास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतकय पाना १ (एक) प्रवत भरक प्रवेशपत्र साथ तोवकएको वदन १ (एक) 

घण्टा अगावै अन्तवाातााको लावग उपिथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 
 

सेवा, समूह/उपसमूह – िेपाल इञ् िश्चियङरग, मेटेङरयोलोिी पद – िायव मौसम श्चवज्ञाि सहायक 

शे्रर्क/तह – रा.प.अिं. श्चितीय वलितत परक्ा सञ्चालन वमवत – २०७५।२।२८ 

नवतजा प्रकाशन गने कायाालय – लोक सेवा आयोग, काठमाडौ ंकायाालय, काठमाडौ ं
 

ववज्ञापन नं.  ............../०७४-७५ १४३५५ - १४३५६ - - - - 

वकवसमः तुला मवहला आ.ज. मधेसक दवलत अपाङ्ग वप.्े. 

माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

वलितत परक्ामा सििवलत संख्ाः १५ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  ५ - ५ - - - - 
 

व.क्र.िं. रोल िं. उमे्मर्दवारको िामथर बाबुको िाम बािेको िाम छिौट भएको समूह 

1 330002 टककाकुमारक ढकाल वललाराम नन्दलाल तुला 

2 330006 वबजालाल चौधरक तेमराज पवतराम आ.ज. 

3 330007 वबषु्ण गोसाई ितमबहादुर कैलो तुला 

4 330008 भुमा गुरुङ्ग ओमबहादुर वधरबहादुर आ.ज. 

5 330010 योजना बस्ताकोटक लेतनाथ टााँसुराज तुला 

6 330014 ववमल चौधरक राम जगतराम आ.ज. 

7 330017 सानुमैया व्यञ्जनकार ज्ञानु वसििवकर तुला, आ.ज. 

8 330018 सुनयना कायथथ सुवदपप्रसाद श्यामप्रसाद तुला, आ.ज. 
 

वलितत परक्ाबाट छनौट भएका मावथ उले्लितत उिेदवारको अन्तरवाताा कायाक्रम वनम् नानुसार सञ् चालन हुने व्यहोरा जानकारक गराइछछ । 

श्चमश्चत वर्ाािुक्रम िम्वर अन्तरवाताा हुिे समय श्चमश्चत वर्ाािुक्रम िम्वर अन्तरवाताा हुिे समय 

२०७५।६।१७ १-८ ववहान ११.०० बजे - - - 

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

श्रीमान,् 
  संलग्न योग्यताक्रमानसुारको बारकोड ताललका, स्वीकृत नामावली र उत्तरपखुस्तकाको वववरण खण्डको आधारमा उपरोक्तानसुारको वणाानकु्रमानसुारको 
योग्यताक्रम कायम भएकोले प्रस्ततु ववज्ञापन नम्बरको ललखखत परीक्षाको उपरोक्तानसुारको नलतजा प्रकाशन गने लनणायार्ा पेश गरेको छु ।  

 

 .................... .................... ...................... 
 (एमकुमार र्ापा) (जयराम नपेाल) (यवुराज पोखरेल) 

 नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव  

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
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