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क्रमशः 

लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 

 
 

 

 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
 
 

सूचना नं. ३०/०७5-७6, लमलत २०७5/4/३1 

 

लोक सेवा आयोग, पश्चिम्चिल च ष्ेत्रीय च िर द्ेशशर्ल  , पोखर्को देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदका लावग 

सञ् चावलत प्रवतयोवगता्मकक वलितत परक्ामाच पोखर्च परक्ा केन्द्रबाट सििवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका 

उिेदवारलाई देहायको वमवत र समयमा आयोगको पोखर्चक् ा्ल  ,च प््ी, पोखर्मा सञ् चालन हुने एकककृत अन्तरवातााका लावग 

छनौट गने वनर्ाय भएकोले सम्बिित सबैको जानकारकको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले आफ् नो नेपालक 

नागररकताको प्रमार्पत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमावर्त गने आवश्यक कागजातको सक् कल सवहत नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा 

साइजको फोटो २ प्रवत, दरतास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतकय पाना १ (एक) प्रवत भरक प्रवेशपत्र साथ तोवकएको वदन १च(एक)च

घण्ट्चअग्वै अन्तवाातााका लावग उपिथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 

 

रििज्च(क) 

सेवा, समूह/उपसमूह – रषेतप्ल चवर,चजररल चफरषेतष्ट्र रीय पद – रषेतचजर 

शे्रर्क/तह – र्.प.अरं.चप्रथम वलितत परक्ा सञ्चालन वमवत – २०७५।१।२६ 
 

 

 

वव.नं.  ......../०७४-७५ १३०३५ - - - - १३०३६ - 

तुला तथा समावेशक खुल ् मििल ् आ.ज. मधषेतशरीय ्िल ि अप्ङ्ग िप. ष्ेत. 

माग पद संख्या २ - - - - १ - 

वलितत परक्ामा उपिथथत संख्या ४१ 

अन्तवाातााका लावग छनौट संख्या ४ - - - - ३  
 

 

 

 
 

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

1 230001 वकरर् वतवारक  वपताम्बर  मुख्यनाथ  तुला 

2 230017 वदपेन्द्र के.सक. वजतबहादुर लवलतबहादुर तुला 

3 230018 नववन वसंह धमाबहादुर दलबहादुर अपाङ्ग 

4 230022 प्रवबर् पिित वदवाकर टुकराज अपाङ्ग 

5 230034 राजु प्रसाद भिारक वतलप्रसाद वहमलाल तुला 

6 230037 रकवत आचाया दयाराम टंकप्रसाद तुला 

7 230044 ववशेष सुवेदक रेश्मकराज ररषकराम अपाङ्ग 
 

नयााँ बानेश् वर  काठमाडौं 
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रििज्च(ख) 

सेवा, समूह/उपसमूह – रषेतप्ल चवर,चस्व् ल चएण्डचव्टरचकचजर षेेतनर  पद –चेू-नंर्णचनि् क 

शे्रर्क/तह – र्.प.अरं.चप्रथम  वलितत परक्ा सञ्चालन वमवत – २०७५।१।२६ 
 

वव.नं.  ......../०७४-७५ - - १३०३७ - - - - 

तुला तथा समावेशक खुल ् मििल ् आ.ज. मधषेतशरीय ्िल ि अप्ङ्ग िप. ष्ेत. 

माग पद संख्या - - १ - - - - 

वलितत परक्ामा उपिथथत संख्या ४१ 

अन्तवाातााका लावग छनौट संख्या - - ४ - - -  

 
 

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

1 230009 कववता घलान चन्द्रबहादुर वभमबहादुर आ.ज. 

2 230011 वजवन कुमार शे्रष्ठ रमेशकुमार हृदयरत् न आ.ज. 

3 230033 योगेन्द्र प्रसाद चौधरक वगरकराज दुगााप्रसाद  आ.ज. 

4 230049 सुजन जलारक सुकबहादुर शंकरलाल आ.ज. 

 
 

रििज्च(क)चरच(ख)चकोचएिककृिचअन्तव ा्ि ा्चक् ाक्रम 
 

क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम अन्तवााताा वमवत र समय 

1 230009 कववता घलान चन्द्रबहादुर वभमबहादुर 

२०७५।६।९ गते ववहान 

११.०० बजे 

2 230001 वकरर् वतवारक  वपताम्बर  मुख्यनाथ  

3 230011 वजवन कुमार शे्रष्ठ रमेशकुमार हृदयरत् न 

4 230017 वदपेन्द्र के.सक. वजतबहादुर लवलतबहादुर 

5 230018 नववन वसंह धमाबहादुर दलबहादुर 

6 230022 प्रवबर् पिित वदवाकर टुकराज 

7 230033 योगेन्द्र प्रसाद चौधरक वगरकराज दुगााप्रसाद  

२०७५।६।९ गते 

वदनको २.०० बजे 

8 230034 राजु प्रसाद भिारक वतलप्रसाद वहमलाल 

9 230037 रकवत आचाया दयाराम टंकप्रसाद 

10 230044 ववशेष सुवेदक रेश्मकराज ररषकराम 

11 230049 सुजन जलारक सुकबहादुर शंकरलाल 
 

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

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

 नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव   


