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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना नं. २५/०७5-७6 लमलत २०७5/4/३० 

 

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

सञ् चावलत प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामाच पोखर्च परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका 

उिेदवारलाई देहायको वमवत र समयमा आयोगको पोखर्चक् ा्ल  , पोखर्मा सञ् चालन हुने प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवातााका 

लावग छनौट गने वनर्ाय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपाली 

नागररकताको प्रमार्पत्र, शैवक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र सक् कल सवहत नक् कल २/२ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त 

फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवेशपत्र साथ तोवकएको वदन १च(एक)चघण्ट्चअग्वै प्रयोगात्मक परीक्षा 

तथा अन्तवाातााको लावग उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवा, समूह/उपसमूह – रषेतप्ल चइश्चििर ङरग,चमाञषेतक्िरकल ,चिर.उ.स.  पद – िसिर रचस्टोरचमाञषेतक्िरक्स 

शे्रर्ी/तह – र्.प.अरं.चप्रथमाञ  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५।२।२ 
 

 

ववज्ञापन नं.  ............../०७४-७५ १३००८ 

वकवसमः मवहला 

माग पद संख्ाः १ 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ९ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  ५ 
 
 

व.क्र.रं. रोल चरं. उम्मषेत्व्रकोचर्माञथर ब्बुकोचर्माञ ब्िषेतकोचर्माञ छरौटचभएकोचसमूाञह 

1 230001 अवनता श्रीमल गंगाबहादुर हसे्त मवहला 

2 230002 अखम्बका शे्रष्ठ हररप्रसाद वचमनारायर् मवहला 

3 230005 नीता सुवेदी घनश्याम नोयनारायर् मवहला 

4 230006 पुवर्ामा पुन मोहनबहादुर चक्रबहादुर मवहला 

5 230010 सववता कुमारी चौधरी जनादानवसंह श्रीवकसुन मवहला 
 

 
 

प्र ोग्त्मकचपररीय््चतथ्चअन्तरव्त ा्चहुरषेतचस्थ्र, िमाञितचरचसमाञ ः-चल ोकचसषेतव्चआ ोग, पोखर्चक् ा्ल  ,चप््ी,चपोखर् 

व.क्र.रं. 
प्र ोग्त्मकचपररीय््चक् ाक्रमाञ 

व.क्र.रं. 
अन्तरव्त ा्चक् ाक्रमाञ 

िमाञित समाञ  िमाञित समाञ  

१-५ २०७५।०५।२८ ववहान ८.०० बजे १-५ २०७५।०५।२८ वदनको २.०० बजे 
 

पुरचिः  प्रयोगात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोग, पोिरा कायाालयले तोकेको थथानमा हुनेछ तथा अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको वदन सावाजवनक ववदा 

पना गएमा पवन प्रयोगात्मक र अन्तरवातााका उक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछन् । 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 .................. ........................ ...................... 
 (एमकुमार थापा) (नारायणप्रसाद गौतम) (यवुराज पोखरेल) 

 नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उपसखचव  
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