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लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल ्े्रीयय िर द्ेशनरालय 

परी्ा नाखा 
 

 
 

 

िलखखत परी्ाको रितजा सम्बन्धरीय सूचरा 
सूचरा रं. ८९/०७४-७५ िमित २०७४/७/२२ गते 

 

लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चिल च ष्ेत्रीय चिर द्ेशनर्ल  , पोखर्को देहायको ववज्ञापनमा पोखर्चपररीय््चकषेत न्द्रबाट वलइएको वलखित 

परीक्षामा सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नामथर भएका उिेदवारहरु उत्तीर्ा भई अन्तरवातााका 

लावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले देहायको 

स्थान, वमवत र समयमा हुने अन्तरवाताामा सहभागी हुन आउँदा नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, शैवक्षक 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 प्रवेशपत्र वलई 

तोवकएको वदन १च(एक)चघण्ट्चाव् ै उपखस्थत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवा, समूह, उपसमूह – रषेतप्ल च र,चजररल चफरषेतष्ट्र रीय  पद – रषेतचजर 

शे्रर्ी – र्.प.ारं.चप्रथमाञ  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७४।१।१८ 

ववज्ञापन नं.  ............../०७३-७४ १३०९१ १३०९२ १३०९३ १३०९४ 

वकवसमः िुला मवहला आ.ज. मधेशी 

माग पद संख्ाः ३ १ १ १ 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ६१ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  ५ ५ ४ १ 

 

क्र.सं. रोल रं. उम्मे्वारको रामथर बाबकुो राम बाजेको राम छरौट भएको समूह 

1 230013 एवलना आले  रर्बहादुर जंगवीर आ.ज. 

2 230017 चुङ्ला शेपाा दावा वछररङ  वछररङ  आ.ज. 

3 230022 जोहन ल्होमी नुप्पा  लाक्पा साकी आ.ज. 

4 230028 वदपेश के.सी. बालाजी भीमबहादुर िुला 

5 230031 नर बहादुर के्षत्री पदमबहादुर वदलबहादुर िुला 

6 230036 प्रभा सुवेदी गोववन्द घनश्याम िुला, मवहला 

7 230049 मनोज न्यौपाने शंकरप्रसाद वदननाथ िुला 

8 230052 माधुरी िड्का वशव टेकबहादुर मवहला 

9 230058 रवव आनन्द गोपाली अमरदेउप्रसाद जीराराय मधेशी 

10 230062 रुपक कुमार ब्लोन सूयाबहादुर शेरबहादुर आ.ज. 

11 230067 वन्दना राना वललबहादुर टेकबहादुर िुला, मवहला 

12 230076 संझना अवधकारी काशीनाथ पुष्पवनवध मवहला 

13 230086 सोवनया शमाा रामप्रसाद भूपालप्रसाद मवहला 

 

रयााँ बारेश् वर  काममाौं 
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ान्तर ्र् ा्चहुरषेतचिमाञिर्,चसमाञ चरचस्थ्रः- 

िमाञिर्  र् ा्रुक्रमाञचरम्वर ान्तर ्र् ा्चहुरषेतचसमाञ  ान्तर ्र् ा्चहुरषेतचस्थ्र 

२०७४।१०।१९ 
१-७ वदनको १.०० बजे 

 
८-१३ ववहान ३.०० बजे 

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

 

 

 

 

 

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

 लेखा अिधकृत कम््यटुर इखििरयर िर द्ेशनक 

  केन्रीय प्रितिरिध 
 


