
 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

 

 
लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.: ८५/०७४-७५,  लिलत :- २०७४/८/२३ 
 

िोक सेवा आयोग, िध्यिाञ्चि क्षेत्रीय लनरे्दशनािय, नयााँवानेश्वर, काठिाडौंको रे्दहायका ववज्ञापनिा काठिाडौं र लबरगञ्ज केन्रिा सञ्चािन 
भएको प्रलतयोलगतात्िक लिखित परीक्षािा सखम्िलित उम्िेर्दवारहरुिध्ये वर्ाानकु्रिानसुार रे्दहायका रोि नम्बर तथा नाि, थर भएका 
उम्िेर्दवारहरु उत्तीर्ा भै अन्तरवातााको िालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्धत सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ 
। छनौट भएका उम्िेर्दवारहरुिे रे्दहायको लिलत र सियिा िोक सेवा आयोग, िध्यिाञ्चि क्षेत्रीय लनरे्दशनािय, नयााँवानेश्वर, काठिाडौंिा 
हनेु अन्तरवाताा दर्दन आउाँर्दा पासपोटा साईजको फोटो २ प्रलत, शैखक्षक योग्यता र नागररकताको प्रिार्पत्रको सक्किसवहत नक्कि १/१ प्रलत 
र प्रवेशपत्र लिई तोवकएको दर्दन १ घण्टा अगावै उपखथथत हनुपुने व्यहोरा पलन यसै सूचनाद्वारा अवगत गराईएको छ । 
 

सेवा,सिूह, उपसिूह: थवाथ्य, िे.ल्या.टे., ज.िे.ल्या.टे. पर्द : ल्याव अलसषे्टण्ट   शे्रर्ी/तह : चौथो 
लिखित परीक्षा लिलत: २०७४/४/१० गते   नलतजा प्रकाशन गने : िोक सेवा आयोग, ि.प.क्षेत्रीय लनरे्दशनािय, सिेुत 
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७३-७४ ११५५१ ११५५२ ११५५३ ११५५४ 
वकलसि  ििुा िवहिा िधेशी र्दलित 
िाग पर्द संख्या  ३ १ १ १ 
परीक्षािा सखम्िलित उम्िेर्दवार संख्या      ४७१ 
अन्तरवातााको िालग छनौट भएको संख्या ८ ६ ६ ३ 

 

वर्ाानकु्रि नं. रोि नं. उम्िेर्दवारको नाि, थर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 
१ 130011 अलनता पौडेि बासरेु्दव भैरव िवहिा 
२ 130027 अितृ पडुासैनी उत्तरकुिार होिप्रसार्द ििुा 
३ 130042 अखम्बका िहजान जीवन ज्ञानीबाब ु िवहिा 
४ 130029 अरुर् कुिार साह जवाहर कुञ्जववहारी ििुा, िधेशी 
५ 130034 अजुान बारघरे िका बहार्दरु परववर र्दलित 

६ 130115 चन्र्दन प्रसार्द साह जयिंगि रािसरुप िधेशी 
७ 130124 जय प्रकाश साह रािनारायर् जनक िधेशी 
८ 130128 जेलनषा  भारी रािप्रसार्द पणु्यकाजी िवहिा 
९ 130170 नलिना  रे्दशार नरेश र्दशबहार्दरु ििुा, िवहिा 
१० 130190 नतुन ठाकुर रािचन्र खजवछ िधेशी 
११ 130202 पासाङ राि कािी जयराि कििे र्दलित 

१२ 130203 वपताम्बर नेपािी भेषबहार्दरु िलनराि र्दलित 

१३ 130221 प्रभात  वकरर् अलधकारी ववश्वनाथ छलबिाि ििुा 
१४ 130224 प्रववर् कुिार िहतो रािआखशष सरुप ििुा, िधेशी 
१५ 130286 िकेुश पंलडत रासववहारी िहन्थ ििुा, िधेशी 
१६ 130479 सववना ररजाि वहरािाि परशरुाि ििुा, िवहिा 
१७ 130533 सजृना कापिे लडल्िीराि भलगरथ ििुा, िवहिा 

क्रिश : 
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अन्तरवाताा हनु ेथथान, लिलत र सिय 
थथान :- िोक सेवा आयोग, िध्यिाञ्चि क्षते्रीय लनरे्दशनािय, नयााँवानशे्वर, काठिाडौं । 

वर्ाानकु्रि नं. 
अन्तरवाताा हनु ेलिलत र सिय  

लिलत सिय 
१ - ६ २०७४/१२/०५ ववहान ११:०० बजे 
७ - १७ २०७४/१२/०५ दर्दनको ०२:०० बजे 

रष्टव्य:  
(क) रोि नं. १३००१४, १३००२५ र १३०३०० का उम्िेर्दवारहरुिे उत्तरपखुथतकािा सिूह वक उल्िेि नगरेको हुाँर्दा लनजहरुको 

उत्तरपखुथतका रद्द गररएको छ ।  
(ि) अको सूचना भएिा बाहेक तोवकएको दर्दन सावाजलनक ववर्दा पना गएिा पलन अन्तरवाताा कायाक्रि यथावत सञ्चािन हनेुछ । 

 
 

 

(भरत िनाि) 
शािा अलधकृत 

(शोभािर ज्ञवािी) 
केन्रीय प्रलतलनलध  

(पूर्ािान शे्रष्ठ)        
लनरे्दशक 

(भरत िरेि) 
कम््यूटर अपरेटर 

  


