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लिखित नलतजा सम्बन्धी सचुना 
सूचना नं. ४9/०७4-७5, लिलत २०७४/०७/22 

िोक सेवा आयोग, िध्यिाञ्चि क्षते्रीय लनरे्दशनािय, काठिाण्डौको रे्दहायका ववज्ञापनिा लिइएको लिखित परीक्षािा सखम्िलित 
उम्िेर्दवारहरुिध्ये वर्ाानकु्रिानसुार रे्दहायका रोि नं तथा नाि थर भएका उम्िेर्दवार उत्तीर्ा भई अन्तरवातााको िालग छनौट भएको 
व्यहोरा सम्वखन्धत सबैको जानकारीको िागी यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्िेर्दवारिे िोक सेवा आयोग, 
िध्यिाञ्चि क्षते्रीय लनरे्दशनािय, काठिाण्डौिा रे्दहायको लिलत र सियिा हनेु प्रयोगात्िक परीक्षा र अन्तरवाताा दर्दन आउँर्दा पासपोटा 
साइजको फोटो २ प्रलत, प्रिार्पत्रहरुको सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रलत, र्दरिास्त फारािको प्रथि र ततृीय पाना २ प्रलत भरी प्रवेशपत्र 
लिई तोवकएको सिय भन्र्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ ।  
 

सेवा,सिूह,उपसिूह - ववववध   पर्द - कम््यटुर टेखननलसयन    तह/शे्रर्ी - रा.प.अनं. प्रथि 
लि.प.संचािन लिलत - २०७४/05/26  नलतजा प्रकाशन गने कायाािय - िोक सेवा आयोग, ि.प.क्ष.ेलन., सिेुत    
ववज्ञापन नं.     ......../०७३-७४ 11522 11523 - - - - - 

वकलसि  ििुा िवहिा आ.ज. िधेसी र्दलित अपाङ्ग वप.क्षे. 
िाग पर्द संख्या  1 1 - - - - - 

लि.प.िा सखम्िलित उम्िेर्दवार संख्या      82 
अन्तरवातााको िालग छनौट भएको संख्या 6 7 - - - - - 

 
वर्ाानकु्रि  

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

सिूह 
 अ्सरा बढुाथोकी र्दिबहार्दरु/टुकारे्दवी गरे्शबहार्दरु िवहिा
 गरु्ा रे्दवी र्दाहाि शैिराज/कििा चडुािर्ी िवहिा
 रे्दवकी नेपाि रािप्रसार्द/नीिकुिारी िगेन्रप्रसार्द िवहिा
 पर्दिा जी सी खििबहार्दरु/शिुोचना र्दगुााबहार्दरु ििुा िवहिा
 लबबेक फुयाि प्रकाशकुिार/कुिारी पषु्पिाि ििुा
 िलनषा गौति टोिप्रसार्द/अ्सरा तारानाथ िवहिा
 राजन साह तेिी अलनरुर्द/िक्ष्िीरे्दवी जोिा ििुा
 शंकर सवेुर्दी धिाराज/सववना प्रिेनारायर् ििुा
 सरेुश कुिार यार्दव िािरे्दव/लबरोरे्दवी कुसिुिाि ििुा
 सवृि िहजान सखुशि/िक्ष्िी पूर्ाबहार्दरु िवहिा
 सोनी कुिारी साह खजतेन्र/चन्र्दारे्दवी जगु िवहिा
 हेिबहार्दरु िड्का र्दानबहार्दरु/हररिाया गनेशबहार्दरु ििुा

 
 

छनौट भएका उम्िेर्दवारहरुको प्रयोगात्िक परीक्षा र अन्तरवाताा कायाक्रि लनम्नानसुार सञ्चािन हनुछे । 
लिलत वर्ाानकु्रि नं. प्रयोगात्िक  अन्तरवाताा  

२०७४/10/28 
1-6 ववहान 8.०० बजे 

2074/10/29 ववहान ११.०० बजे 
7-12 ववहान १०.०० बजे 

रिव्य :- प्रयोगात्िक परीक्षा र अन्तरवातााका दर्दन सावाजलनक ववर्दा पना गएिा पलन उक्त कायाक्रि यथावत संचािन हनेुछ । 
 

 

िोक सेवा आयोग 
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(पूर्ािान शे्रष्ठ) 
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(गोकर्ाप्रसार्द अयााि) 
केन्रीय प्रलतलनलध 


