
 

     

लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल ्े्रीयय िर द्ेशनरालय 

परी्ा नाखा 
 

 
 

 

िलखखत परी्ाको रितजा सम्बन्धरीय सूचरा 
सूचरा रं. ७२/०७४-७५ िमित २०७४/७/१८ गते 

 

लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चिल च ष्ेत्रीय च िर द्ेशनर्ल  , पोखर्को वव.नं. १३०४८/०७३–७४च (माञििल ्), रषेतप्ल चस्व्स्थ्यच सेवा, ििििधच

समूह, ब् ोमाञषेतििकल च इश्चििर ङरगच उपसमूह,च प ा्ँि ौंच तह, च ब् ोमाञषेतििकल च टषेतश्ििि रच पदको माग पद संख्या १च (एक) को लावग वमवत 

२०७४/५/१९ गते सञ् चावलत प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामाच पोखर्च परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत जिा ८च िर् उिेदवारहरुमधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका उिेदवारलाई देहायको वमवत र समयमा आयोगको पश्चिमाञ्चिल च ष्ेत्रीय चिर द्ेशनर्ल  , पोखर्मा सञ् चालन हुने 

अन्तरवातााका लावग छनौट गने वनर्ाय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ । छनौट भएका 

उिेदवारले नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, िैवक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र सक् कल सवहत नक् कल १/१ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, 

दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना भरी प्रवेिपत्र वलई तोवकएको वदन १च(एक)चघण्ट्चअग्िै उपखथथत हुनुपने व्यहोरा 

समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 
 

ववज्ञापन नं.  ............../०७३-७४ १३०४८ 

वकवसमः मवहला 

माग पद संख्याः १ 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्याः ८ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्याः  ३ 
 

क्र.सं. रोल रं. उम्मे्वारको रामथर बाबकुो राम बाजेको राम छरौट भएको समूह 
1 230002 अनु बावनयााँ प्रवदप रामबहादुर मवहला 

2 230003 अपार्ा अविकारी ववषु्ण बामदेव मवहला 

3 230007 रोिना न्यौपाने राजन भरत मवहला 
 

 

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

िमाञिि िर् ा्रुक्रमाञचरम्वर अन्तरि्ि ा्चहुरषेतचिमाञ  अन्तरि्ि ा्चहुरषेतचस्थ्र 

२०७४।९।१६ १-3 वदनको ३.०० बजे ल ोकचिषेति्चआ ोग, पश्चिमाञ्चिल च ष्ेत्रीय चिर द्ेशनर्ल  , पोखर् 

पुरचिः 

- अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछ ।  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .................. .................. ........................ 
 (ववकास बस्रते) (िरन ुमहतो) (टामलाल पाण्डे) 

 लेखा अिधकृत कम््यटुर इखििरयर िर द्ेशनक 

  केन्रीय प्रितिरिध 

रयााँ बारेश् वर  काममाडं 
 ०१-४११५८३१  ४११५८३३  ४११५८३४ फ्याक्स रं- ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np 

http://www.psc.gov.np/

