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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ३३/०७५-७६ लमलत २०७५/५/५ 

 

लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल के्षत्रीय श्चिरे्दशिालय, पोखराको देहायको विज्ञापनमा पोखरा, बागु्लङ्ग र बुटवल परीक्षा केन्द्रमा 

वमवि २०७५/२/१३ र १४ गिे सञ्चाविि विखिि परीक्षामा सखिविि उिेदिारहरुमधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर िथा नामथर 

भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भई कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तरिािााका िावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखिि सबैको जानकारीका िावग 

यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदिारहरुिे आफ् नो नेपािी नागररकिाको प्रमार्पत्र, आिश्यक नू्यनिम योग्यिा 

प्रमावर्ि गने आिश्यक कागजािको सक् कि सवहि नक् कि २/२ प्रवि, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवि, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ 

प्रवि िथा िृिीय पाना १ प्रवि भरी प्रिेशपत्र साथ िोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तरिािााका िावग 

उपखथथि हुनुपने व्यहोरा समेि यसै सूचनाद्वारा अिगि गराइएको छ । 

सेिा – िेपाल श्चवश्चवध समूह –  

पद – मश्चिला श्चवकास श्चिरीक्षक शे्रर्ी – राजपत्र अिश्चित प्रथम 

विज्ञापन नम्बरः ........../०७४-७५ १३०४४ १३०४५ 

वकवसमः िुिा मधेशी 

माग पद संख्ाः १ १ 

विखिि परीक्षामा सखिविि उिेदिार संख्ाः २०६ 

कम्प्युटर सीप परीक्षर् िथा अन्तरिािााको िावग छनौट भएका उिेदिार संख्ाः  ४ ४ 

 

क्र.सं. रोल िं. उमे्मर्दवारको िामथर बाबुको िाम बाजेको िाम छिौट भएको समूि 

1 230160 अनावमका रौवनयार कामेश्वरप्रसाद रामस्वरुप मधेशी 

2 230224 िुल्सी राना रेशमबहादुर बुखिबि िुिा 

3 230374 बुिकुमारी अयााि पे्रमप्रसाद महोदत्त िुिा 

4 230318 मोवनका जयसिाि रघुनाथ भगि मधेशी 

5 230328 रमीिाकुमारी चौधरी कपिेश्वर सत्यनारायर् िुिा, मधेशी 

6 230022 विभाकुमारी दास उदेश्वरिाि िैद्यनाथिाि मधेशी 

7 230436 सुषमा अवधकारी बिराम टुकप्रसाद िुिा 
 

कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवाताा कायाक्रम सञ्चालि हुिे श्चमश्चत, समय र स्थािः - 

वणाािुक्रम  

िम्वर 

कम्प्युटर सीप परीक्षण हुिे अन्तरवाताा कायाक्रम सञ्चालि हुिे 
स्थाि 

श्चमश्चत  समय श्चमश्चत समय 

१-७ २०७५/६/१५ गिे विहान ८.०० बजे २०७५/६/१५ गिे विहान ११.०० बजे 
लोक सेवा आयोग,  

पोखरा कायाालय, पोखरा 
पुिश् चः अको सूचना भएमा बाहेक िोवकएको वदन सािाजवनक विदा पना गएमा पवन कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तिाािाा कायाक्रम यथािि् 

सञ्चािन हुनेछ।  
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