
 

  

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

 

लिखित नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं.: १०२/०७४-७५,  लिलत :- २०७४/८/२६ 

 

िोक सेवा आयोग, िध्यिा्चलि ्े्ीय लन द्ेशननािय, नया वाने्वर, काठिाडौंको ्ेहायका ववज्ञापनिा काठिाडौं वर वववरगंज 
पवरी्ा केन्रिा स्चलािन भएको प्रलतयोलगतात्िक लिखित पवरी्ािा सखम्िलित उम्िे्वावरहरुिध्ये वर्ाानकु्रिानसुावर ्ेहायका वरोि 
नम्बवर तथा नाि, थवर भएका उम्िे्वावरहरु उत्तीर्ा भै अन्तवरवातााको िालग छनौट भएको व्यहोवरा सम्बखन्धत सबैको 
जानकावरीको िालग यो सूचना प्रकानन गरवरएको छ । छनौट भएका उम्िे्वावरहरुिे ्ेहायको लिलत वर सियिा िोक सेवा 
आयोग, िध्यिा्चलि ्े्ीय लन द्ेशननािय, नया वाने्वर, काठिाडौंिा हनुे अन्तवरवाताा द्न आउ ्ा पासपोटा साईजको फोटो २ 
प्रलत, नैख्क योग्यता वर नागरवरकताको प्रिार्प्को सक्किसवहत नक्कि १/१ प्रलत वर प्रवेनप् लिई तोवकएको द्न १ घण्टा 
अगावै उपखथथत हनुपुनदेश व्यहोवरा पलन यसै सूचनाद्वावरा अवगत गवराईएको छ ।  
 

सेवा/सिूह : कृवि, भेटेरवरनवरी      प् : नायव पन ुथवाथ्य प्राववलधक    तह : वरा.प.अनं. दद्वतीय 
लिखित पवरी्ा लिलत : २०७४/५/६ गते  नलतजा प्रकानन गनदेश : िोक सेवा आयोग, ि. प. ्े्ीय लन द्ेशननािय, सिुदेशत 
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७३-७४ ११६०४ ११६०५ ११६०६ 
वकलसि   आ.प्र. ििुा ्लित 
िाग प् संख्या  १ २ १ 
पवरी्ािा सखम्िलित उम्िे्वावर संख्या      १७५ 
अन्तवरवातााको िालग छनौट भएको संख्या - ४ ४ 
 

वर्ाानकु्रि नं. वरोि नं. उम्िे्वावरको नाि, थवर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 

1 130017 अ्थथािा अयााि कृष्र्िवुरावरी वपताम्ववर ििुा 
2 130040 कृष्र् प्रसा् न्यौपाने प्िकान्त कृष्र््त्त ििुा 
3 130051 लगता गौति ्िुाि िवुरावरीप्रसा् गोपािप्रसा् ििुा 
4 130066 जयवराि गहतवराज वववरभान िखन्जत ्लित 

5 130117 भवरत प्रसा् लतलिखससना तावरानाथ ्गुााप्रसा् ििुा 
6 130135 िनुा साकी श्याि सवाङ्गे ्लित 

7 130139 यबुवराज सनुावर सकुबहा्वुर बढुा ्लित 

8 130172 ववकास लब. क. खजतबहा्वुर बवुिबि ्लित 
 
 

छनौट भएका उम्िे्वावरहरुको अन्तवरवाताा कायाक्रि  

वर्ाानकु्रि नं. 
अन्तवरवाताा हनु ेलिलत वर सिय  
लिलत सिय 

१-८ २०७४/१२/२३ द्उसो १:०० बजे 
 

 

रष्टव्य:  
(क) यस ववज्ञापनको आ.प्र. सिूहिा कुनैपलन उम्िे्वावर लिखित पवरी्ाबाट अन्तवरवातााको िालग छनौट हनु नसकेको ।  
(ि) अको सूचना भएिा बाहेक तोवकएको द्न सावाजलनक वव्ा पना गएिा पलन अन्तवरवाताा कायाक्रि यथावत स्चलािन हनेुछ । 
 

  

 
(भवरत िनाि) 
नािा अलधकृत 

(गोकर्ाप्रसा् अयााि) 
केन्रीय प्रलतलनलध  

(पूर्ािान शे्रष्ठ)        
लन द्ेशनक 

(भवरत िवेरि) 
कम््यटुवर अपवेरटवर 

  


