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 लोक सेवा आयोग 

 

 

पश् िमाञाचलिल षेेतरीय य श््देशना्ालय¸पोखरा 
फोनः ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np 

श्लश्खत पर षेताको ्श्तजा सम्बन्ध  सिू्ा 

सिू्ा ्ं. १०१/०७४–७५,  श्माञश्त २०७४/०८/२० 

लोक सेवा आयोग, सगरमाञाथा अचलिल कायाालय¸ खोटाङ¸श्देशके्तलको देहायको विज्ञापनमा खोटाङ श्देशके्तल केन्र र लाहा् 

उप-केन्रमाञा संचावित विवित परीक्षामा सवममवित उममेदिारहरु मध्ये िर्ाानकु्रमानुसार दहेायका रोि नमबर तथा नाम थर भएका 

उममेदिार उत्तीर्ा भई शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षर्  र अन्तिाातााको िावि छनौट भएको व्यहोरा समिवन्ित सबैको जानकारीको िावि 

यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । छनौट भएका उममेदिारिे देहायको स्थान, वमवत र समयमा हुने शारीररक तन्दरुुस्ती पररक्षर्  र 

अन्तिााताा वदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रवत, दरिास्त फारामको 

प्रथम पाना २ प्रवत तथा ततृीय पाना भरी प्रिेशपत्र विई तोवकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अिािै उपवस्थत हुनपुनेछ । 

अन्तिाातााका वदन सािाजवनक विदा पना िएमा पवन उक्त कायाक्रम यथाित् सञ्चािन हुनेछ । 

सेवा, समूाञह, उपसमूाञहः  िन¸ ने.पा.एण्ड. िा.िा. पदेशः  वसवनयर िमे स्काउट तह/शे्रण ः  रा.प.अन.ं वितीय 

श्ल.प. सचलिाल  ्श्माञश्तः २०७४/ ०४/ १८ ्श्तजा प्रकाा् ग न् कायाालयः िोक सेिा आयोि, प.क्ष.ेवन. पोिरा । 
  

 

श्वज्ञाप् ्ं. ....०७३/७४ ११०४० ११०४१ - - - - - 

श्कश्समाञः  खुला माञश्हला आ .ज.  माञधेस  देशश्लत अपाङ्ग श्प .षेेत.  

माञाग पदेश सखंयाः २ १ - - - - - 

श्ल.प.माञा सश्म्माञश्लत सखंया 36 
ाार ररक तन्दुेशरुस्त  पररषेतण र 

अन्तवाातााको लाश्ग छ्ौट भएको 

सखंया 

१२ १३ - - - - - 

 

 

ब. क्र. ्ं. रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ, थर बावुको ्ामाञ बाजेको ्ामाञ छ्ौट समूाञह 

1.  70002 इमोबङुा राई िनकर्ा दिबहादरु मवहिा 

2.  70003 उषा ररजाि आचाया दवेिप्रसाद हका िाि मवहिा 

3.  70004 कमिा  वि .क .िजमेर  शेरबहादरु बंशीिर मवहिा 

4.  70005 कृष्र्ा कुमारी तामाङ वत्रपिाि विरबहादरु मवहिा 

5.  70015 पेशि कुमारी वघवमरे िडानन्द कृष्र्हरर ििुा, मवहिा 

6.  70021 मेनकुा आचाया मोहनप्रसाद चन्रप्रसाद मवहिा 

7.  70022 मैया िास्तोिा िवितप्रसाद रोवहर्ीप्रसाद ििुा, मवहिा 

8.  70047 मोहन प्रसाद पौडेि वतथाराज पदमप्रसाद ििुा 
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ब. क्र. ्ं. रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ, थर बावुको ्ामाञ बाजेको ्ामाञ छ्ौट समूाञह 

9.  70048 रमेश पौडेि विष्र्िुाि दवेिचरर् ििुा 

10.  70023 रमेश िइुटेि वसताराम वशिशंकर ििुा 

11.  70024 राज कुमार राइा िनिर्ा मर्ीकर्ा ििुा 

12.  70027 रोवजना बस्नेत िड् िबहादरु पदमबहादरु ििुा, मवहिा 

13.  70029 िविता राई ध्यानबहादरु पदमबहादरु मवहिा 

14.  70032 सवमता राई दिुााकुमार मििुर्ा ििुा, मवहिा 

15.  70035 ससीकिा राई मोहनकुमार विरबहादरु ििुा, मवहिा 

16.  70037 वसजाना महरा होमनाथ पदमबहादरु मवहिा 

17.  70038 वसजाना राइा वदिकुमार नरध्िज मवहिा 

18.  70039 सरुज बस्नेत नरबहादरु िवितबहादरु ििुा 
 

 

 

ाार ररक तन्दुेशरुस्त  पर षेतण र अन्तवााताा हु्े स्था्, श्माञश्त र समाञयः 

स्था्ः  िोक सेिा आयोि, सिरमाथा अञ्चि कायाािय, िोटाङ¸वदके्तििे तोके बमोवजमको¸स्थान¸वमवत र समयमा हुनेछ । 

 
 
 

 

............................ .................................. ................................. 

(वनश ुमहतो) (दामोदर पौडेि) (सररता कुमारी िवतिडा) 

केन्र य प्रश्तश््ध  ााखा अश्धकृत श््देशनाक 

 


