
 

 

लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

परीक्षा शाखा 
 

 
 

 

नलखखत परीक्षाको िनतजा सम्बन्धी सूचिा 
सूचिा िं. १७७/०७४-७५ नमनत २०७४/८/२६ गते 

 

लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल के्षत्रीय श्चिरे्दशिालय, पोखराको देहायको ववज्ञापनमा पोखरा परीक्षा केन्द्रबाट वलइएको वलखित 

परीक्षामा सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम, थर 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 प्रमार्पत्र 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 १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवा, समूह, उपसमूह – िेपाल कृश्चि, ला.पो. एण्ड डे.डे.  पद – िायव पशु सेवा प्राश्चवश्चिक 

शे्रर्ी/तह – रा.प.अिं. श्चितीय  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७४।४।२८ 

ववज्ञापन नं.  ............../०७३-७४ १३१४९ १३१५० १३१५१ १३१५२ - - - 

वकवसमः िुला मवहला आ.ज. मधेसी दवलत अपाङ्ग वप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ५ १ १ १ - - - 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ५६५ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  १० ३ १५ ५ - - - 
 

क्र.सं. रोल िं. उमे्मर्दवारको िामथर बाबुको िाम बाजेको िाम छिौट भएको समूह 

1 230090 कमल पुन मगर वहराबहादुर खिमे आ.ज. 

2 230097 कववता पुन विल्लीबहादुर नरबहादुर मवहला, आ.ज. 

3 230141 गरे्श चौधरी जगु्ग चुख नलाल आ.ज. 

4 230155 गोरि नाथ थारु रामवकशुन बुधै आ.ज. 

5 230164 चक्र पार्ी गैहे्र ढाकाराम वबनमहादेव िुला 

6 230177 चेतन ववक्रम पुन  देवीबहादुर िका मवर् आ.ज. 

7 230182 जगववर ववष्ट रामवीर विल्लीबहादुर िुला 

8 230219 तारा िि्का कमाराज नरबहादुर मवहला 

9 230228 तुल वबर बारघरे भीमबहादुर आइतवीर आ.ज. 

10 230237 दानबहादुर कवर मगर नेत्रबहादुर गम्भीरवसंह आ.ज. 

11 230293 वधरेन राइा  यामबहादुर लालबहादुर िुला, आ.ज. 

12 230335 पवन कुमार गुप्ता हृदयनारायर् रामस्वरुप िुला, मधेसी 

13 230357 प्रवदप कुमार साह फेकु गुदरी मधेसी 

14 230404 वबनोद थारु धनबहादुर लबरु आ.ज. 

15 230406 वबदु भुसाल धमाबहादुर कृष्ण मवहला 

ियााँ बािेश् वर, काठमाडौं 
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क्र.सं. रोल िं. उमे्मर्दवारको िामथर बाबुको िाम बाजेको िाम छिौट भएको समूह 

16 230428 भरत प्रसाद वतवमखिना तारानाथ दुगााप्रसाद िुला 

17 230433 वभम बहादुर झाक्री मगर गोबर्द्ान बलजीत िुला, आ.ज. 

18 230438 भुवन चौधरी मानबहादुर टेकबहादुर िुला, आ.ज. 

19 230455 मनोज कुमार साह युगेश्वर वसताई मधेसी 

20 230495 यज्ञ वहादुर घवता मगर दलबहादुर रुपलाल आ.ज. 

21 230522 राज कुमार पटेल लक्ष्मी वसवकचन मधेसी 

22 230524 राज बहादुर बोगटी वीरभद्र सुया िुला 

23 230544 राम बहादुर के सी  लालबहादुर कर्ावीर िुला 

24 230546 राम बाबु चौधरी राधेश्याम नववलाल आ.ज. 

25 230568 रुपेश कुमार चौधरी राजेन्द्रप्रसाद वसन्त आ.ज. 

26 230676 सत्य नारायर् यादव चन्दर झपसी िुला, मधेसी 

27 230760 हरर प्रसाद बुढा मगर दले गुजमान आ.ज. 

 

अन्तरवाताा हुिे स्थाि, श्चमश्चत र समयः- लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल के्षत्रीय श्चिरे्दशिालय, पोखरा 

व.क्र.िं. 
अन्तरवाताा कायाक्रम 

व.क्र.िं. 
अन्तरवाताा कायाक्रम 

श्चमश्चत समय श्चमश्चत समय 

१-७ २०७४।१२।२३ वदनको १.०० बजे ८-१४ २०७४।१२।२३ वदनको ३.०० बजे 

१५-२१ २०७४।१२।२५ वदनको ११.०० बजे २२-२७ २०७४।१२।२५ वदनको १.०० बजे 
 

पुिश् चः   
 

- रोल नम्वर 230138 र 230569 का उिेदवारले उत्तरपुखस्तकामा प्रश्नपत्रको समूह “श्चक” नलेिेको हँुदा वनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ ।  

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

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

 (श्चिमाला न्यौपािे) (हररप्रसार्द भुसाल) (टामलाल पाणे्ड) 

 शािा अवधकृत शािा अवधकृत वनदेशक 

  केन्द्रीय प्रवतवनवध 


