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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 

 
 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना नं. ४०/२०७5-७6 लमलत २०७5/५/१6 
 

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

सञ् चावलत प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामाचपोखर्,चबुटवल चरचब्गलु ङचपरीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार 

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

छनौट गने वनर्ाय भएकोले सम्बखतत सबकको ाानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपाली 

नागररकताको प्रमार्पत्र, हाल कायारत पदको स्थायी वनयुखि पत्र र आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमावर्त हुने शकवक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र 

लगायतका कागाातको सक् कल सवहत नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा साइाको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा 

तृतीय पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवेशपत्र साथ तोवकएको वदन १च(एक)चघण्ट्चअग्वै अन्तवाातााको लावग उपखस्थत हुनुपने व्यहोरा समेत यसक 

सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 
 

सेवा, समूह/उपसमूह –  रषेतप्ल  स्व्स्थ्य,चहषेत.ई.  पद – िि.अ.हषेत.व./हषेतल्थचअििष्टषेतण्ट 

शे्रर्ी/तह – प ा्ँिौ  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५।२।१२ 
 

ववज्ञापन नं.  ............/०७४-७५ १३०५६ 

वकवसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २१ 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ११२ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  २८ 
 

व.क्र.रं. रोल चरं. उम्मषेत्व्रकोचर्माञथर ब्बुकोचर्माञ ब्जषेतकोचर्माञ छरौटचभएकोचिमूाञह 

1 230648 अवभनेत्र कुमार साह रामयातन अबध आ.प्र. 

2 230655 अमरेन्द्र राउत राााराम भाली आ.प्र. 

3 230107 अाुान कुमार थापा के्षत्री मोतीराम  गम्भीर  आ.प्र. 

4 230682 अव्दुल िववर राइान मनवसफ सबाान  आ.प्र. 

5 230767 वकरर् वावु भुाेल टेकबहादुर  रामबहादुर  आ.प्र. 

6 230799 केशव प्रसाद ढकाल मोवतप्रसाद भुवानीप्रसाद आ.प्र. 

7 230812 गंगा बहादुर बुढाथोकी भीमबहादुर नकनबहादुर आ.प्र. 

8 230831 गोकर्ा बुढा मगर िमानवसंह  बलबहादुर  आ.प्र. 

9 230873 चुरामर्ी पोिरेल वदनेन्द्रबहादुर टेकबहादुर आ.प्र. 

10 230214 झक्क प्रसाद ररााल नरीप्रसाद िडानन्द आ.प्र. 

11 230932 वतलक काकी नरबहादुर नन्दा आ.प्र. 

12 230253 वदवलप कुमार काकी लोकबहादुर बलबहादुर आ.प्र. 

13 230985 दीपक पौडेल घनश्याम  गनपती  आ.प्र. 

14 230301 पदम प्रसाद पौडेल कुलाराम  पशुपवत  आ.प्र. 

नयााँ बानेश् वर  काठमाडौं 
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व.क्र.रं. रोल चरं. उम्मषेत्व्रकोचर्माञथर ब्बुकोचर्माञ ब्जषेतकोचर्माञ छरौटचभएकोचिमूाञह 

15 231079 पदम बहादुर वसाांली देवबहादुर  हसाबहादुर  आ.प्र. 

16 230325 प्रर्व कोइराला कृष्णप्रसाद यादवनाथ आ.प्र. 

17 231221 वबरेन्द्र िड्का चन्द्रबहादुर ांगवबर आ.प्र. 

18 230388 माया गकरे वपताम्बर  नरहरी  आ.प्र. 

19 231346 मो० आररफ रेयाा शेिअबुलकस शेितबरक आ.प्र. 

20 231435 रााेन्द्र प्रसाद चौधरी साधु  सुन् नर आ.प्र. 

21 231460 राम चन्द्र वतवमले्सना धमादत्त  माका णे्डय  आ.प्र. 

22 230047 राम बहादुर िड्का डम्बरबहादुर बमबहादुर आ.प्र. 

23 231481 ररता भट्टराई बास्तोल शोभािर बृहस्पती  आ.प्र. 

24 230052 लक्ष्मी घती दलबहादुर ासलाल आ.प्र. 

25 230055 ववरेन्द्र कुमार चौधरी रामवबलास  उमराव  आ.प्र. 

26 231620 शोभाकान्त पौडेल पदमप्रसाद  इश्वरीप्रसाद आ.प्र. 

27 230519 शोभारानी घती थापा कुलबहादुर  दशरथ  आ.प्र. 

28 231850 हरर लाल आचाया उमानन्द  मवर्राम  आ.प्र. 
 

 

 

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

िमाञिि वर् ा्रुक्रमाञचरम्वर अन्तरव्ि ा्चहुरषेतचिमाञ  िमाञिि वर् ा्रुक्रमाञचरम्वर अन्तरव्ि ा्चहुरषेतचिमाञ  

२०७५।६।२२ १-७ ववहान ११.०० बाे २०७५।६।२२ ८-१४ वदनको १.०० बाे 

२०७५।६।२२ १५-२१ वदनको ३.०० बाे २०७५।६।२३ २२-२८ ववहान ११.०० बाे 
 

पुरचिः  

-  अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको वदन सावाावनक ववदा पना गएमा पवन अन्तरवातााका उि कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछन् । 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .................... .................... ...................... 
 (एमकुमार थापा) (जयराम नपेाल) (यवुराज पोखरेल) 

 नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव  


