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लोक सेवा आयोग 
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 श्लश्खत पर षेताको ्श्तजा सम्वन्ध  सूि्ा 

सूि्ा ्ं.  १४८ /०७४-०७५¸ श्माञश्त २०७४/०९/०१ 

लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कायाालय, खोटाङको दहेायका ववज्ञापनमा वलइएको वलवखत परीक्षामा तपविल 

बमोविमका उम्मदेवार उत्तीर्ा भ ै अन्तरवातााको लावग छनौट भएको व्यहोरा सम्ववन्ित सवकैो िानकारीको लावग यो सचूना 

प्रकावित गररएको छ । छनौट भएका उम्मदेवारहरुले लोक सेवा आयोग, सगरमाञाथा अचलिल कायाालय¸ खोटाङ¸ श्देशके्तलमाञा 

सञ्चालन हुने अन्तरवातााको लावग नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र¸िवैक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत¸ 

हालै वखचेको पासपोटा साइिको फोटो २ प्रवत¸दरखास्त फारामको पवहलो पाना  २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत भरी प्रविेपत्र वलई 

तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगाव ै अन्तरवाताा हुने कायाालयमा उपवस्थत हुनपुने व्यहोरा समते यसै सचूनाद्वारा िानकारी 

गराइएको छ । 

सेवा/समहू  नेपाल प्रिासन/लेखा      पदः  सह-लेखापाल 

तह/श्रेर्ीः  रा.प.अनं. वद्वतीय वल.प. सञ्चालन वमवतः २०७४/०३/२७    
 

नवतिा प्रकािन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, पविमाञ्चल क्षेत्रीय वनदिेनालय, पोखरा । 

ववज्ञापन नं. /०७३–७४ १०९५४ 

वकवसमः  आ.प्र. 
माग पद संखयाः ७ 

वलवखत परीक्षामा सवम्मवलत संखया २१ 
अन्तवाातााको लावग छनौट भएको संखया १६ 
 
 

वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर बावकुो नाम बािकेो नाम 

१ 70001 अिय  चौिरी  विवनारायर् रामवदहल 

२ 70002 अवनल कुमार मण्डल राविन्र लखन 

३ 70004 उत्तम  आचाया मोहन प्रसाद  चन्र प्रसाद  

४ 70005 उमेि कुमार महतो पलुवकत वसताराम 

५ 70007 गंगाराम  मण्डल राम अविन महावीर  

६ 70008 िामनु कुमार दास िमवहरलाल रािकुमार 

७ 70010 वतलक बहादरु  राई हररप्रसाद गंिववर 

८ 70011 दान कुमार महतो मोहन विङ्गरु 

९ 70013 दवे कुमार यादव वनरन्िन छेदी 

१० 70014 पषु्प राि राई चक्रबहादरु कुमार वसं 
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वर्ाानकु्रम रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर बावकुो नाम बािकेो नाम 

११ 70015 पे्रम कुमार राई राि बहादरु बैिनाथ  

१२ 70020 मवुन प्रसाद प्याकुरेल रुपचन्र अवनरुर 

१३ 70022 राि कुमारी राइा बलबहादरु मेिरिन 

१४ 70030 ववनोद कुमार साह श्यामसनु्दर रामरुप 

१५ 70027 सरस्वती  थापा नेत्रबहादरु खड्कबहादरु 

१६ 70028 सवुिल कुमार यादब रािवंिी बच्ची 

 

 

पनुश्चः अर्को सचूना प्रर्काशित बाहरे्क तोशर्कएर्को अन्तरवाताार्का शिन सावाजशनर्क शविा पना गएमा पशन उक्त र्कार्ाक्रम र्थावत ्संचालन हुनछे । 

अन्तवााताा हु्े स्था्, श्माञश्त र समाञयः 

स्था्ः  लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कायाालय¸खोटाङ¸ वदके्तल । 

अन्तरवाताा श्माञश्त बर्ाा्ुक्रमाञ ्ं.  अन्तरवाताा समाञय 

२०७४।११।०३ गते १ दवेख ६ सम्म वदनको १:०० बिे 

२०७४।११।०६ गते 

७ दवेख ११ सम्म वदनको ११:०० बिे 

१२ दवेख १६ सम्म वदनको १:०० बिे 

 

 
 

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

(लेखनाथ बस्ताकोटी) (दामोदर पौडेल) (सररता कुमारी खवतवडा) 

्ायब सबु्बा ााखा अश्धकृत श््देशनाक 

 


