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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 ्ं. ५८/०७४–७५,  श्माञश्त २०७४/०७/२० 

लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय ननर्दशेनालय¸ नयााँबानेश्वर¸काठमाण्डौको र्दहेायको नवज्ञापनमा संचानलत नलनित परीक्षामा 

सनममनलत उममेर्दवारहरु मध्ये वर्ाानकु्रमानुसार र्दहेायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका उममेर्दवार उत्तीर्ा भई अन्तवाातााको लानग 

छनौट भएको व्यहोरा समवनन्ित सबैको जानकारीको लानग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उममेर्दवारले र्दहेायको 

स्थान, नमनत र समयमा हुने अन्तवााताा नर्दन आउाँर्दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रनत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सनहत नक्कल २/२ 

प्रनत, र्दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रनत तथा ततृीय पाना भरी प्रवेशपत्र नलई तोनकएको समय भन्र्दा १ (एक) घण्टा अगावै 

उपनस्थत हुनपुनेछ । अन्तवाातााका नर्दन सावाजननक नवर्दा पना गएमा पनन उक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछ । 

सेवा, समूाञह, उपसमूाञहः कृनि, भटेेररनरी  पदेशः  पश ुस्वास््य प्रानवनिक तह/शे्रण ः  रा.प.अन.ं प्रथम 

श्ल.प. सचलिाल् श्माञश्तः  २०७४।०१।११ ्श्तजा प्रकाा् ग न् कायाालयः लोक सेवा आयोग, प.क्ष.ेनन. पोिरा । 

  

श्वज्ञाप् ्ं. ....०७३/७४ ११५११ ११५१२ - - - ११५१३ - 

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

माञाग पदेश संखयाः ३ १ - - - १ - 

श्ल.प.माञा सश्म्माञश्लत सखंया 66 
अन्तवाातााको लाश्ग छ्ौट भएको 

सखंया 
८ ८ - - - ४ - 

 

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

1.  130005 अरुर्ा भण्डारी नवष्र्पु्रसार्द नटकाराम िलुा, मनहला 

2.  130009 आरती शाही नडलबहार्दरु बमबहार्दरु मनहला 

3.  130021 चन्र बहार्दरु ित्री िनबहार्दरु रनतराम िलुा, अपाङ्ग 

4.  130024 टेक बहार्दरु ओली एकबहार्दरु नन्र्दराम िलुा 

5.  130030 पाण्डे कुमार मेहतेा नशवान महपत अपाङ्ग 

6.  130031 पावाती योन्जन श्यामबहार्दरु नभमबहार्दरु मनहला 

7.  130046 यमनुा थापा िड्गबहार्दरु रेशमबहार्दरु मनहला 

8.  130048 रमला नघनसङ अजुान रघनुाथ िलुा, मनहला 

9.  130049 रनवन्र सापकोटा िगेन्र िोकनाथ अपाङ्ग 

10.  130052 राम बहार्दरु के.सी. लालबहार्दरु कर्ानवर िलुा 

11.  130060 नवमला बस्नेत लोकबहार्दरु सन्तबहार्दरु िलुा, मनहला 

12.  130061 शारर्दा थापा डााँगी नारायर्प्रसार्द लोकबहार्दरु मनहला 
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ब. क्र. ्ं. रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ, थर बावुको ्ामाञ बाजेको ्ामाञ छ्ौट समूाञह 

13.  130063 शनुसला गैरे ममुाराम नचन्तामर्ी िलुा, मनहला 

14.  130065 शेर बहार्दरु हमाल ररजाल र्दगुााप्रसार्द बलराम िलुा 

15.  130077 सनु्र्दर बस्नेत रेवल इन्रबहार्दरु अपाङ्ग 
 

 

 

 

अन्तवााताा हु्े स्था्, श्माञश्त र समाञयः 

स्था्ः  लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय ननर्दशेनालय, नयााँबानेश्वर काठमाण्डौ । 

अन्तरवाताा श्माञश्त बणाा्ुक्रमाञ ्ं.  अन्तरवाताा समाञय 

२०७४।१०।२६ १ र्दनेि १५ समम नर्दनको  १:०० बजे 

 

 
 

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

(वेर्दप्रसार्द सवेुर्दी) (र्दामोर्दर पौडेल) (सररता कुमारी िनतवडा) 

केन्र य प्रश्तश््ध  ााखा अश्धकृत श््देशनाक 


