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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. २६/०७5-७6 लमलत २०७5/4/३० 

 

लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चिल च ष्ेत्रीय चिर द्ेशनर्ल  , पोखर्को देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लावग सञ् चावलत 

प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामाचपोखर्चपरीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका उिेदवारलाई देहायको वमवत 

र समयमा आयोगको पोखर्चक् ा्ल  , पोखर्मा सञ् चालन हुने अन्तरवातााका लावग छनौट गने वनर्ाय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको 

लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, शैवक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र लगायतका 

कागजातको सक् कल सवहत नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना १ (एक) 

प्रवत भरी प्रवेशपत्र साथ तोवकएको वदन १च (एक)च घण्ट्च अग्वै अन्तवाातााको लावग उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत 

गराइएको छ । 
 

सेवा, समूह/उपसमूह – रषेतप्ल चइश्चििर ङरग,चसर्भदेश  पद – सर्भदेश्क/र्परीयचिरररीय्क 

शे्रर्ी/तह – र्.प.अरं.चप्रथमाञ  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५।२।३ 
 

ववज्ञापन नं.  ............../०७४-७५ १३००९ १३०१० १३०११ १३०१२ १३०१३ १३०१४ 

वकवसमः िुला मवहला आ.ज. मधेसी दवलत अपाङ्ग 

माग पद संख्ाः ४ २ १ २ १ १ 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः २३ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  ७ २ १ २ १ १ 
 

व.क्र.रं. रोल चरं. उम्मषेत्व्रकोचर्माञथर ब्बुकोचर्माञ ब्िषेतकोचर्माञ छरौटचर्भएकोचसमूाञह 

1 230006 उत्तम पौडेल टंकप्रसाद पमाानन्द िुला 

2 230011 कृष्ण कुमार महासेठ गंगाराम वसताराम मधेसी 

3 230023 पुजा देवकोटा धनप्रसाद नवराज मवहला 

4 230027 प्रतीक ढुङ्गाना हररप्रसाद डण्डपार्ी िुला 

5 230028 प्रभात पौडेल मुकुन्दराज भानुभक्त िुला 

6 230031 प्रोवमस राना मगर सोमबहादुर नरबहादुर आ.ज. 

7 230043 रमेश उपरकोटी सूयाबहादुर वभमबहादुर दवलत 

8 230047 राम कृष्ण शाही नरववर वबच्छाम अपाङ्ग 

9 230049 रोशन कुमार यादव रामबाबु  मानकी िुला, मधेसी 

10 230053 वशव प्रसाद दाहाल चक्रपार्ी  भवानीप्रसाद िुला 

11 230057 सन्दीप ढकाल वगरीधारी हररदत्त िुला 

12 230066 सृजना सुवेदी चन्द्रबहादुर नन्दलाल मवहला 

13 230068 सौरभ गौतम वशवप्रसाद लीलाधर िुला 
 

 

वलखित परीक्षाबाट छनौट भएका मावथ उले्लखित उिेदवारको अन्तरवाताा कायाक्रम वनम्नानुसार सञ् चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 
 

िमाञिि वर् ा्रुक्रमाञचरम्वर अन्तरव्ि ा्चहुरषेतचसमाञ  अन्तरव्ि ा्चहुरषेतचस्थ्र 

२०७५।५।२९ १-७ ववहान ११.०० बजे 
ल ोकचसषेतव्चआ ोग,चपोखर्चक् ा्ल  ,चप््ी,चपोखर् 

२०७५।५।२९ ८-१३ वदनको २.०० बजे 
 

पुरचिःचअको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन अन्तरवाताा कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछ ।  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .................. ........................ ...................... 
 (एमकुमार थापा) (नारायणप्रसाद गौतम) (यवुराज पोखरेल) 

 नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव   
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