
लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल क्षते्रीय निरे्दशिालय, ियााँ बािशे् वर 

(परीक्षा शाखा) 
 

 

अन्तरवातााको नमनत संशोधि सम्बन्धी सूचिा 
सूचना नं. ७९/०७३-७४ मिति २०७३/८/१ गि े

 

लोक सेवा आयोग, कर्ााली अञ्चल कायाालय, जमु्लाको वव.िं. १५१५२/०७२–७३ (आ.प्र.),  िपेाल प्रशासि सेवा, सामान्य 

प्रशासि समूह, राजपत्र अिंवकत द्वितीय शे्रर्ी, खररर्दार पर्दको माग पर्द संख्या ५ (पााँच) को लानग नमनत २०७३/३/१५ गते जमु्ला 

परीक्षा केन्रमा सञ् चानलत प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लानग छिौट भएका रे्दहायका रोल िम्वर तथा िाम, थर 

भएका उम्मेर्दवारहरुलाई सूचिा िं. ३१/०७३-७४, नमनत २०७३/७/१ गतेको सूचिा अिसुार तोवकएको अन्तरवाताा कायाक्रम 

रे्दहायको नमनत र समयमा सञ् चालि हिुे गरी संशोधि गिे निर्ाय भएकोले सम्बखन्धत सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत 

गररएको छ । छिौट भएका उम्मेर्दवारहरुले िेपाली िागररकताको प्रमार्पत्र, शैखक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र सक् कल सवहत िक् कल 

१/१ प्रनत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रनत, र्दरखास्त फारामको प्रथम पािा २ प्रनत तथा ततृीय पािा भरी प्रवेशपत्र नलई 

तोवकएको द्वर्दि १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हिुपुिे व्यहोरा समेत यसै सूचिािारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवााः िपेाल प्रशासि समूहाः सामान्य प्रशासि 

पर्दाः खररर्दार शे्रर्ीाः रा.प.अिं. द्वितीय (अप्राववनधक) 
ववज्ञापि िं.  ........./०७२-७३ १५१५२ 
वकनसमाः आ.प्र. 
माग पर्द संख्यााः ५ 
नलखखत परीक्षामा सखम्मनलत संख्यााः १० 
अन्तरवातााको लानग छिौट भएको संख्यााः  ३ 

 
 

व.क्र.िं. रोल िम्वर उम्मेर्दवारको िाम, थर बाब/ुआमाको िाम बाजेको िाम अन्तरवाताा नमनत तथा समय 
1 370001 नतलकप्रसार्द उपाध्याय निल्लीप्रसार्द/िन् र्दकला खिािन्र्द 

२०७३/८/१९ गते  
ववहाि ११.०० बजे 

2 370009 र्दलबहार्दरु बढुथापा हररकृष्र्/पलु्ती सम्पती 
3 370014 लक्ष्मीप्रसार्द उपाध्याय पखण्ित केर्दारीप्रसार्द/वषृकन्या गंगाराम 

  

k'gZrM csf]{ ;"rgf ePdf afx]s tf]lsPsf] cGt/jftf{sf lbg ;fj{hlgs ljbf kg{ uPdf klg pQm sfo{qmd oyfjt ;~rfng x'g]5 .  

 

 

 
 ...................... ................. ......................... 
 (गोववन्र्द कुाँ वर) (ववष्र् ुपौिेल) (चन्रकान्त निरौला) 

 शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत निरे्दशक 

 ०१-४११५८३४ 

वेवसाइटाः www.psc.gov.np 



लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल क्षते्रीय निरे्दशिालय, ियााँ बािशे् वर 

(परीक्षा शाखा) 
 

 

 

अन्तरवातााको नमनत संशोधि सम्बन्धी सूचिा 
सूचना नं. ८०/०७३-७४ मिति २०७३/८/१ गि े

 

लोक सेवा आयोग, कर्ााली अञ्चल कायाालय, जमु्लाको वव.िं. १५१५३/०७२–७३ (आ.प्र.),  िपेाल प्रशासि सेवा, लेखा 

समूह, राजपत्र अिंवकत द्वितीय शे्रर्ी, सह-लेखापाल पर्दको माग पर्द संख्या ३ (तीि) को लानग नमनत २०७३/३/१६ गते जमु्ला 

परीक्षा केन्रमा सञ् चानलत प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लानग छिौट भएका रे्दहायका रोल िम्वर तथा िाम, थर 

भएका उम्मेर्दवारहरुलाई सूचिा िं. ३२/०७३-७४, नमनत २०७३/७/३ गतेको सूचिा अिसुार तोवकएको अन्तरवाताा कायाक्रम 

रे्दहायको नमनत र समयमा सञ् चालि हिुे गरी संशोधि गिे निर्ाय भएकोले सम्बखन्धत सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत 

गररएको छ । छिौट भएका उम्मेर्दवारहरुले िेपाली िागररकताको प्रमार्पत्र, शैखक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र सक् कल सवहत िक् कल 

१/१ प्रनत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रनत, र्दरखास्त फारामको प्रथम पािा २ प्रनत तथा ततृीय पािा भरी प्रवेशपत्र नलई 

तोवकएको द्वर्दि १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हिुपुिे व्यहोरा समेत यसै सूचिािारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवााः िपेाल प्रशासि समूहाः लेखा 
पर्दाः सह-लेखापाल शे्रर्ीाः रा.प.अिं. द्वितीय (अप्राववनधक) 
ववज्ञापि िं.  ........./०७२-७३ १५१५३ 
वकनसमाः आ.प्र. 
माग पर्द संख्यााः ३ 
नलखखत परीक्षामा सखम्मनलत संख्यााः ७ 
अन्तरवातााको लानग छिौट भएको संख्यााः  ३ 

 
 

व.क्र.िं. रोल िम्वर उम्मेर्दवारको िाम, थर बाब/ुआमाको िाम बाजेको िाम अन्तरवाताा नमनत तथा समय 
1 370001 नतलकप्रसार्द उपाध्याय निल्लीप्रसार्द/िन् र्दकला खिािन्र्द 

२०७३/८/१९ गते  
द्वर्दिको १.०० बजे 

2 370007 र्दलबहार्दरु बढुथापा हररकृष्र्/पलु्ती सम्पती 
3 370011 लक्ष्मीप्रसार्द उपाध्याय पखण्ित केर्दारीप्रसार्द/वषृकन्या गंगाराम 

  

b|i6JoM– 

 -!_ låtLo kqsf] j:t'ut pQ/k'l:tsfdf k|Zgkqsf] ;d"x ls pNn]v gu/]sf /f]n g+ #&)))* sf pDd]bjf/sf] 

pQ/k'l:tsf /2 ul/Psf] 5 . 
 -@_ csf]{ ;"rgf ePdf afx]s tf]lsPsf] cGt/jftf{sf lbg ;fj{hlgs ljbf kg{ uPdf klg pQm sfo{qmd oyfjt 

;~rfng x'g]5 .  

 

 
 ...................... ................. ......................... 
 (गोववन्र्द कुाँ वर) (ववष्र् ुपौिेल) (चन्रकान्त निरौला) 

 शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत निरे्दशक 

 ०१-४११५८३४ 

वेवसाइटाः www.psc.gov.np 


