
 

लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 

 
 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १०७/०७5-७6 लमलत २०७5/5/२९ 

 

लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल के्षत्रीय श्चिरे्दशिालय, सुरे्खतको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लावग 

सञ् चावलत प्रवतयोवगता्मकक वलितत परक्ामा सुरे्खत परक्ा केन्द्रबाट सििवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका 

उिेदवारलाई देहायको वमवत र समयमा आयोगको सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रिगरमा सञ् चालन हुने प्रयोगा्मकक परक्ा तथा अन्तरवातााका 

लावग छनौट गने वनर्ाय एककोले सम्बिधितत सबकको ाानकारकको लावग यो सूचना प्रकाशन गररकको छ । छनौट एकका उिेदवारले नेपालक 

नागररकताको प्रमार्पत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमावर्त हुने शकव्क योग्यताको प्रमार्-पत्र लगायतका कागाातको सक् कल सवहत 

नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा साइाको फोटो २ प्रवत, दरतास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतकय पाना १ (कक) प्रवत एरक प्रवेशपत्र साथ 

तोवककको वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तवाातााको लावग उपिथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसक सूचनाद्वारा अवगत गराइकको छ । 

 

सेवा, समूह/उपसमूह – िेपाल इञ् िश्चियङरग, मेकाश्चिकल, ििरल मेकाश्चिकल पद – मेकाश्चिक्स 

शे्रर्क/तह – रा.प.अिं. श्चितीय वलितत परक्ा सञ्चालन वमवत – २०७५।२।३० 

नवताा प्रकाशन गने कायाालय – लोक सेवा आयोग, काठमाड  ंकायाालय, काठमाड  ं
 

ववज्ञापन नं.  ............../०७४-७५ - १४३५० - - - - - 

वकवसमः तुला मवहला आ.ा. मधेसक दवलत अपाङ्ग वप.्े. 

माग पद संख्ाः - १ - - - - - 

वलितत परक्ामा सििवलत संख्ाः ४ 

प्रयोगा्मकक परक्ा तथा अन्तरवातााको लावग छनौट 

एकको संख्ाः  
- २ - - - - - 

 

व.क्र.िं. रोल िं. उमे्मर्दवारको िामथर बाबुको िाम बािेको िाम छि ट भएको समूह 

1 330003 वमना बथ नेत कल्यार्बहादुर धनबहादुर  मवहला 

2 330004 यमकला गाहा दलाामक गंगाबहादुर बवलराम मवहला 
 

 

प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवाताा कायाक्रम लोक सेवा आयोग, सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रिगरले तोकेको श्चमश्चत, समय र स्थािमा 

हुिेछ तथा अको सूचिा भएमा बाहेक तोश्चकएको श्चर्दि सावािश्चिक श्चवर्दा पिा गएमा पश्चि प्रयोगात्मक र अन्तरवातााका उक्त 

कायाक्रम यथावत् सञ्चालि हुिेछि् । 
 
 

श्रीमान,् 
  संलग्न योग्यताक्रमानसुारको बारकोड ताललका, स्वीकृत नामावली र उत्तरपखुस्तकाको वववरण खण्डको आधारमा उपरोक्तानसुारको 
वणाानकु्रमानसुारको योग्यताक्रम कायम भएकोले प्रस्ततु ववज्ञापन नम्बरको ललखखत परीक्षाको उपरोक्तानसुारको नलतजा प्रकाशन गने लनणायार्ा पेश 
गरेको छु ।  
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 (एमकुमार र्ापा) (जयराम नपेाल) (यवुराज पोखरेल) 

 नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव 
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