
 

लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल ्े्रीयय िर द्ेशनरालय 

परी्ा नाखा 
 

 
 

 

िलखखत परी्ाको रितजा सम्बन्धरीय सूचरा 
सूचरा रं. १४०/०७४-७५ िमित २०७४/८/१९ गते 

 

लोक सेवा आयोग, धवलागिरी अञ्चल कार्ाालर्, बािलुङ्गको देहायको ववज्ञापनमा बािलुङ्ग परीक्षा केन्द्रबाट वलइएको वलखित 

परीक्षामा सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका उिेदवारहरु उत्तीर्ा भई अन्तरवातााका 

लावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले देहायको 

स्थान, वमवत र समयमा हुने अन्तरवाताामा सहभागी हुन आउँदा नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, शैवक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र सक् कल 

सवहत नक् कल १/१ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना भरी प्रवेशपत्र वलई 

तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अिावै उपखस्थत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 
 

 

सेवा, समूह, उपसमूह – नेपाल कृगि, बाली संरक्षण  पद – नार्व प्रागवगधक सहार्क 

शे्रर्ी/तह – रा.प.अनं. गितीर्  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७४।४।३१ 

ववज्ञापन नं. ............../०७३-७४ - - - - १३९३० - - 

वकवसमः िुला मवहला आ.ज. मधेशी दवलत अपाङ्ग वप.के्ष. 

माग पद संख्ाः - - - - १ - - 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ४७ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  - - - - ४ -  
 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1 270024 देव बहादुर भुल लाले वतलुला दवलत 

2 270026 पदम  नेपाली मानवीर चन्द्रवीर दवलत 

3 270031 पे्रम   साकी  अन्जाने नरे दवलत 

4 270032 बल  वव क वीरे पररमल दवलत 
 

अन्तरवाताा हुने स्थान, गमगत र समर्ः- लोक सेवा आर्ोि, धवलागिरी अञ्चल कार्ाालर्, बािलुङ्ग 

व.क्र.नं. 
अन्तरवाताा कार्ाक्रम 

गमगत समर् 

१-४ २०७४/१०/१० ववहान ११.०० बजे 
पुनश् चः  अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछ ।  
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 (गनमाला न्यौपाने) (हररप्रसाद भुसाल) (टामलाल पाणे्ड) 
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रयााँ बारेश् वर  काममाौं 
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