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नलखखत परीक्षाको िनतजा सम्बन्धी सूचिा 
सूचिा िं. २१८/०७४-७५ नमनत २०७४/९/१८ गते 

 

लोक सेवा आयोग, मध्यपखिमाञ्चल क्षते्रीय निरे्दशिालय, सखेुतको रे्दहायको वव.िं. तथा पर्दको नलखखत परीक्षामा सखम्मनलत 

उम्मेर्दवारहरुमध्ये वर्ाािकु्रमािसुार रे्दहायका रोल िम्वर तथा िाम, थर भएका उम्मेर्दवारहरुलाई रे्दहायको नमनत र समयमा 

सञ् चालि हिुे अन्तरवातााका लानग छिौट गिे निर्ाय भएकोले सम्बखन्धत सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत गररएको  

छ । छिौट भएका उम्मेर्दवारहरुले िेपाली िागररकताको प्रमार्पत्र, हाल कायारत पर्दको स्थायी नियखुि पत्र र शैखक्षक योग्यताको 

प्रमार्-पत्र सक् कल सवहत िक् कल २/२ प्रनत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रनत, र्दरखास्त फारामको प्रथम पािा २ प्रनत तथा 

ततृीय पािा भरी प्रवेशपत्र नलई तोवकएको दर्दि १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हिुपुिे व्यहोरा समेत यसै सूचिाद्वारा अवगत 

गराइएको छ । 

सेवााः िपेाल प्रशासि समूहाः सामान्य प्रशासि 

पर्दाः खररर्दार वा सो सरह शे्रर्ीाः रा.प.अिं. दद्वतीय (अप्राववनधक) नलखखत परीक्षा सञ्चालि नमनताः- २०७४।०३।२६ 

ववज्ञापि िं.  १४२१०/०७३-७४ 
वकनसमाः आन्तररक प्रनतयोनगता 
माग पर्द संखयााः ६ 
नलखखत परीक्षामा सखम्मनलत संखयााः २५ 
अन्तरवातााको लानग छिौट भएको संखयााः  १२ 

 

अन्तरवाताा कायाक्रम सञ्चालि हिुे स्थािाः- लोक सेवा आयोग, मध्यपखिमाञ्चल क्षते्रीय निरे्दशिालय, सखेुत 
व.क्र.िं. रोल िम्वर उम्मेर्दवारको िाम, थर बाबकुो िाम बाजेको िाम अन्तरवाताा नमनत र समय 

1 330001 कमलेश कुमार मौया रामनिवास मेडई 

२०७४/११/१० गते  
दर्दिको ११.०० बजे 

2 330005 गोववन्र्द नगरी िरनसंह िन्र्दा 
3 330006 गोववन्र्द थापा तैराम भदे्र 

4 330011 रे्दव बहार्दरु ठाडा मगर ओमबहार्दरु खड् कनसं 

5 330015 िरेन्द्र बहार्दरु बस्िेत चन्द्रबहार्दरु झपु्रा 
6 330016 िरेश कुमार पासी र्दयाराम सिु 

7 330023 भि बहार्दरु रािा सरुवीर िन् रे्द 

२०७४/११/१० गते  
दर्दिको १.०० बजे 

8 330024 नभम बहार्दरु रोकाया मिवीर जयसरु 

9 330026 महेश कुमार रोकाय टेकबहार्दरु वीरबहार्दरु 

10 330028 रानधका र्दाहाल सेजवुाल मोनतलाल िैिािन्र्द 

11 330031 लनलत बहार्दरु के सी प्रमेबहार्दरु मर्दिबहार्दरु 

12 330039 सरस्वती चौधरी खशुीराम पिुाराम 
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