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लिखित नलतजा सम्बन्धी सचुना 
सूचना नं. ४5/०७4-७5, लिलत २०७४/०७/20 

िोक सेवा आयोग, सदुरुपखििाञ्चि क्षते्रीय लनदेशनािय, ददपायिको देहायका ववज्ञापनिा लिइएको लिखित परीक्षािा सखम्िलित 
उम्िेदवारहरुिध्ये वर्ाानकु्रिानसुार देहायका रोि नं तथा नाि थर भएका उम्िेदवार उत्तीर्ा भई अन्तरवातााको िालग छनौट भएको 
व्यहोरा सम्वखन्धत सबैको जानकारीको िागी यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्िेदवारिे िोक सेवा आयोग, 
सदूुरपखििाञ्चि क्षते्रीय लनदेशनािय, ददपायििा देहायको लिलत र सियिा हनेु अन्तरवाताा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ 
प्रलत, प्रिार्पत्रहरुको सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रलत, दरिास्त फारािको प्रथि र ततृीय पाना २ प्रलत भरी प्रवेशपत्र लिई तोवकएको 
सिय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ ।  
 

सेवा,सिूह,उपसिूह - वन, नेशनि पाका स ्एण्ड वाइल्ड िाइफ  पद - रेञ्जर    तह/शे्रर्ी - रा.प.अनं. प्रथि 
लि.प.संचािन लिलत - २०७४/01/१3  नलतजा प्रकाशन गने कायाािय - िोक सेवा आयोग, ि.प.क्ष.ेलन., सिेुत    
ववज्ञापन नं.     ......../०७३-७४ - 15658 - - 15659 15660 - 

वकलसि  ििुा िवहिा आ.ज. िधेसी दलित अपाङ्ग वप.क्षे. 
िाग पद संख्या  - 2 - - 1 1 - 

लि.प.िा सखम्िलित उम्िेदवार संख्या      26 
अन्तरवातााको िालग छनौट भएको संख्या - 5 - - 3 3 - 

 
वर्ाानकु्रि  

नं. 
रोि नं. उम्िेदवारको नाि, थर बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि छनौट भएको 

सिूह 
 कववता िहत धनबहादरु/पावाती रुद्रबहादरु िवहिा
 खििा िहतारा भद्रजंग/पोशन कृष्रे् िवहिा
 तवपि कुिार ववश्वकिाा जयराि/ववष्र्ु भके्त दलित
 धिाखजत साउद ववक्रि/हजारी धनबहादरु अपाङ्ग
 नववन लसंह धिाबहादरु/सरस्वती दिबहादरु अपाङ्ग
 प्रलबर् पखण्डत ददवाकर/उलिािा टुकराज अपाङ्ग
 प्रभा सवेुदी गोववन्द/ववष्र्िुाया घनश्याि िवहिा
 लबलनता के सी रुिबहादरु/लबििा सूयाबहादरु िवहिा
 ििता रावि टंकबहादरु/बदिकुिारी रािबहादरु िवहिा
 लिथिेश ठाकुर िहेन्द्र/सम्तोलिया केहरु दलित
 सवुास ववश्वकिाा यकु्तािाि/कििा रत्नबहादरु दलित

 
 

छनौट भएका उम्िेदवारहरुको अन्तरवाताा कायाक्रि लनम्नानसुार सञ्चािन हनुछे । 
लिलत वर्ाानकु्रि नं. अन्तरवाताा सिय 

२०७४/09/25 1-6 ववहान ११.०० बजे 
२०७४/09/25 7-11 ददनको २.०० बजे 

द्रष्टव्य :-अन्तरवातााका ददन सावाजलनक ववदा पना गएिा पलन उक्त कायाक्रि यथावत संचािन हनेुछ । 
 

 

िोक सेवा आयोग 
िध्यपखििाञ्चि के्षत्रीय लनदेशनािय, सिेुत  

(भरत िरेि) 
कम््यटुर अपरेटर 

(िाधव रेग्िी) 
केन्द्रीय प्रलतलनलध 

 

(पूर्ािान शे्रष्ठ) 
लनदेशक 

(गोकर्ाप्रसाद अयााि) 
केन्द्रीय प्रलतलनलध 


