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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. 115/०७5-७6, लमलत २०७5/५/३० 

 

लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिम्चिल च ष्ेत्रीय चिर द्ेशनर्ल  , सुर्खदेशतको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदका लावग 

सञ् चावलत प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामाच सुर्खदेशतच परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका 

उिेदवारलाई देहायको वमवत र समयमा आयोगको सुर्खदेशतचक् ा्ल  ,चवरीयरषेतन्द्ररगरमा सञ् चालन हुने अन्तरवातााका लावग छनौट गने वनर्ाय 

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

प्रमार्पत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमावर्त गने आवश्यक कागजातको सक् कल सवहत नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ 

प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवेशपत्र साथ तोवकएको वदन १च (एक)चघण्ट्चअग्वै 

अन्तवाातााका लावग उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 

सेवा, समूह/उपसमूह – रषेतप्ल चवर,चजररल चफरषेतष्ट्र रीय पद – फरषेतष्ट्र 

शे्रर्ी/तह – र्.प.अरं.चिितरीय  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५।२।३० 
 

वव.नं.  ......../०७४-७५ १४३६१ १४३६२ १४३६३ १४३६४ - - - 

िुला तथा समावेशी रु्खल ् मििल ् आ.ज. मधषेतनरीय ्िल त अप्ङ्ग िप. ष्ेत. 

माग पद संख्या ४ २ १ १ - - - 

वलखित परीक्षामा उपखथथत संख्या १९४ 

अन्तवाातााका लावग छनौट संख्या १३ ७ ६ ३ - - - 
 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1 330003 अनुराग प्रसाद यादव जैशी देवकी मधेसी 

2 330010 अववनास वगरी देववदत्त  वैजे्य  िुला 

3 330013 आशा राम चौधरी ववरबहादुर  वभिुराम  आ.ज. 

4 330015 इन्द्रा कुमारी थापा कृष्णबहादुर जंगबहादुर मवहला 

5 330020 उब्जन रावत रामबहादुर तुले िुला 

6 330353 वकरर् वतवारी वपतम्बर मुख्यनाथ िुला 

7 330039 कृष्ण सेजुवाल धनबहादुर नरबहादुर िुला 

8 330054 गरे्श बहादुर घती रर्बहादुर नरम आ.ज. 

9 330060 गोमा रावल रेग्मी कावलबहादुर लक्षीराम िुला, मवहला 

10 330081 जानकी महत बलबहादुर  लालबहादुर  मवहला 

11 330087 वटकाराम राई थामेसेर  सरर्ध्वज  आ.ज. 

12 330092 डायमण्ड भण्डारी रत् नबहादुर वदपबहादुर िुला, मवहला 

13 330097 वतलक प्रसाद सुवेदी वललाराम  देवु  िुला 

14 330126 नन्द फडेरा गोयडे  कर्ा  िुला 

15 330129 नन्दा कुमारी महतारा वभमबहादुर  झुपावसंह िुला, मवहला 

16 330132 नरन्द्र वगरी धनेन्द्रराज वहरानन्द िुला 

17 330196 भुषर् राम हररन्द्र जमुना मधेसी 

नयााँ बानेश् वर  काठमाडौं 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

18 330202 मनवबर पुन यदवबर  बमबहादुर  आ.ज. 

19 330213 मान बहादुर काकी वदपबहादुर ज्योती िुला 

20 330218 मीरा थापामगर वडलबहादुर हका बहादुर  मवहला, आ.ज. 

21 330222 मोहन वज.सी. केशवबहादुर पे्रमबहादुर िुला 

22 330224 मोहन प्रसाद भट्टराइा  दलदत्त नेत्रलाल िुला 

23 330256 रुपमाया उदास वदलवहादुर  रत्नवहादुर  मवहला, आ.ज. 

24 330307 संवजत कुमार मण्डल दानी संता मधेसी 
25 

 

वलखित परीक्षाबाट छनौट भएका मावथ उले्लखित उिेदवारको अन्तरवाताा कायाक्रम वनम्नानुसार सञ् चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइछछ । 
 

िमित वर् ा्रुक्रमचरम्वर अन्तरव्त ा्चहुरषेतचसम  िमित वर् ा्रुक्रमचरम्वर अन्तरव्त ा्चहुरषेतचसम  

- - - २०७५।६।१९ १-६ वदनको १.०० बजे 

२०७५।६।२१ ७-१२ ववहान ११.०० बजे २०७५।६।२१ १३-१८ वदनको १.०० बजे 

२०७५।६।२२ १९-२४ ववहान ११.०० बजे - - - 

पुरचिःचअको 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   


