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 लोक सेवा आयोग  

 

 

पोखरा कायाालय 

फोनः ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. ६०  /०७६–७७,  लिलत २०७६/ १० /०३ 
 
 

 

लोक सेवा आयोग¸ दाङ कायाालयको लि.नं. १४४८७/०७५-०७६ (िुिा)¸ तह -४, लिलिध सेिा, सहायक िलहिा लिकास 

लनररक्षक (प्रालिलधक) पदको  तपशिलमा उल्लेशित माग पद संख्याका लाशग शमशत २०७६।०४।११ गते संचाशलत प्रथम चरणको 

परीक्षामा उत्तीणा भई शमशत २०७६।०५।२५ गते संचाशलत शितीय चरणको शलशित परीक्षामा दाङ परीक्षा केन्द्रबाट ाम सशलिमशलत मलिमा २१९ 

मना उलिमेदवारहरुमध्ये पशहलो चरणको प्रथम पत्र र दोस्रो चरणको शितीय पत्रको कूल प्राप्ताङ्कका आधारमा वणाानकु्रम अनुसार दहेायका 

रोल नं. तथा नाम थर भएका उलिमेदवारहरुलाई शनलिनशलशित शमशत र समयमा िोक सेिा आयोग, दाङ कायाािय¸दाङिा संचालन हुने 

कलि्यमूर सीप परीक्षण तथा अन्द्तरवातााका लाशग छनौम गने शनणाय भएकोले सलिवशन्द्धत सबाट ैको मानकारीको लाशग यो सचूना प्रकािन 

गररएको छ । 

 छनौम भएका उलिमेदवारहरुले कलि्यमुर सीप परीक्षण परीक्षा शदन आउँदा प्रवेि पत्र र अन्द्तवााताा शदन आउँदा आफ्नो हािै 

लिचेको पासपोर्ा साइजको फोर्ो २ प्रलत¸ नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्र¸शैलक्षक योग्यताको प्रिाणपत्र सक्कि सलहत 

नक्कि २/२ प्रलत, ¸दरिास्त फारािको पलहिो पाना  २ प्रलत र तेस्रो पाना १ प्रलत भरी प्रिेशपत्र शलई तोशकएको शदन १ (एक) घण्मा 

अगावै अन्द्तरवाताा हुने कायाालयमा उपशथथत हुनपुने व्यहोरा समेत यसै सचूनािारा मानकारी गराइएको छ । 
 

 सेिााः लिलिध      सिूहाः                               पदाः सहायक  िलहिा लिकास लनरीक्षक        तहाः ४ 

 

विज्ञापन नं......./075-76 14487 - - - - - - 

विसिम खलुा मविला आ.ज. मधेिी दसलत अपाङ्ग वप.क्ष.े 

माग पद िंख्या 5 - - - - - - 

सलखखत परीक्षामा िखममसलत िंख्या २१९ 

अन्तरिाताािो लासग छनौट भएिो 
िंख्या 

9 - - - - - - 

 
वर्णानकु्रम रोल न.ं उम्मेदवणरको नणम थर बणबकुो नणम बणजेको नणम छनौट समहू 

1.  610712 असनता चौधरी खचवि वटिुराम खलुा 

2.  610897 धसनषा पनुमगर िरर बिादरु बोल प्रिाद खलुा 

3.  610375 सनमा डााँगी भासगराम पदम बिादरु खलुा 
4.  611183 ररत ुिे.िी. सतसमल्िेना नमु बिादरु िुमारो खलुा 
5.  610340 रीतािुमारी थारु लौटन िालरुाम खलुा 
6.  610136 सिखा िस्याल पाण्डे चडुामणी भोलाराम खलुा 
7.  610048 िसुनता िे.िी. शमभ ुसिंि लोि बिादरु खलुा 

पार्दी पोखरा 
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वर्णानकु्रम रोल न.ं उम्मेदवणरको नणम थर बणबकुो नणम बणजेको नणम छनौट समहू 

8.  610290 िसुनता चौधरी सभरराज छुसनलाल खलुा 
9.  610239 िखुशला सगरी देब ु लाल दजुमान खलुा 

 

कम््यूर्र सीप परीक्षण परीक्षा तथा अन्तरिाताा हुने स्थानाः- िोक सेिा आयोग, दाङ कायाािय¸दाङ 

लिलित परीक्षाबार् छनौर् भएका िालथ उल्िेलित सबै उम्िेदिारहरुको कम््यरू्र सीप परीक्षण तथा अन्तरिाताा कायाक्रि 

लनम्नानुसार सचंािन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

लिलत िणाानुक्रि नम्बर कम््यूर्र सीप परीक्षण हुने सिय अन्तरिाताा हुने सिय 

2076/12/04 
1-5 

 
सबिान 8 :00 बजे वििान 11.00 बजे 

6-९ 

 

सबिान ८.4० बजे 
 

ददनिो  2.00 बजे 

पनुश् च 

-  अिो िूचना भएमा बािेि तोविएिो िम्यूटर िीप परीक्षण तथा अन्तरिाताािा ददन िािाजसनि विदा पना गएमा 
पसन उक्त िायाक्रम यथाित रुपमा िंचालन िनुेछ । 

 

 

 
 

........................... .................................. ................................. 
(वििाि बस्नते) (असभराज डााँगी) (िीरेन्रबिादरु स्िााँर) 

नायब सबु्बा शािा अलधकृत उप-सलचि 


