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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ९१/२०७५-७६ लिलतिः २०७५/०५/२५ 

लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखराको देहायको ववज्ञापनमा पोखरा परीक्षा केन्द्रमा सञ्चाललत ललखखत परीक्षामा सखममललत 
उममेदवारहरु मध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका उममेदवार ललखखत परीक्षाबाट आयोगको पोखरा 
कायाालय¸ पोखरामा सञ्चालन हनुे अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको व्यहोरा समवखन्द्ित सबैको जानकारीको लालग यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ ।  

छनौट भएका उममेदवारले देहायको स्थान, लमलत र समयमा हनुे अन्द्तवााताा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, 

प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रलत, दरखास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रलत तथा ततृीय पाना भरी प्रवेशपत्र ललई 
तोवकएको समय भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ । अन्द्तवाातााका ददन सावाजलनक ववदा पना गएमा पलन उक्त 
कायाक्रम यथावत ्सञ्चालन हनुेछ । 

१. कृवि प्रसार 
सेवा, समूह, उपसमूहः  कृवि, कृवि प्रसार पदः  नायव प्राववलिक सहायक तह/शे्रर्ीः  रा.प.अनं.दितीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः 207५।२।२७ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, िनकुटा। 

 

ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १३०७७ - - - - १३०७८ - 

वकलसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संखयाः १ - - - - १ - 

लल.प.मा सखममललत संखया                           426         
अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको संखया ४ - - - - ४ - 
 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  230050 ओमप्रसाद शमाा देउसमा  कृपाराम  अपाङ्ग 

2.  230157 ददपक चौहान लालबहादरु  भक्तबहादरु  खलुा 
3.  230170 देबकी लसंखडा भगमान  पहलमान  खलुा  
4.  230187 नारायर् भट्ट हररदत्त  कृष्र्दत्त  अपाङ्ग 

5.  230227 प्रज्वल के.सी. भीमबहादरु  भक्तबहादरु  खलुा, अपाङ्ग 

6.  230427 सनतकुमार लगरी सत्यराज  भीमराज  अपाङ्ग 

7.  230508 हजलमला लावड हरर  मानलसंह खलुा  
 

२. वागवानी 
सेवा, समूह, उपसमूहः  कृवि, वागवानी पदः  नायव प्राववलिक सहायक तह/शे्रर्ीः  रा.प.अनं.दितीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः 207५।२।२७ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, िनकुटा। 

 

ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ - १३०७९ - - - - - 

वकलसमः  खलुा मवहला आ.ज. मिेसी दललत अपाङ्ग वप.क्ष.े 
माग पद संखयाः - १ - - - - - 

लल.प.मा सखममललत संखया             426         
अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको संखया - ५ - - - - - 
 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  230062 कल्पना वव.क. ददलबहादरु तलुाराम मवहला 
2.  230170 देबकी लसंखडा भगमान  पहलमान  मवहला 
3.  230440 समझना शमाा जनकप्रसाद ज्योलतखर मवहला 
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ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

4.  230460 लसता नकाल मनववरे  टीकाराम  मवहला 
5.  230508 हजलमला लावड हरर  मानलसंह मवहला 

 

३. बाली संरक्षर् 

सेवा, समूह, उपसमूहः  कृवि, बाली संरक्षर् पदः  नायव प्राववलिक सहायक तह/शे्रर्ीः  रा.प.अनं.दितीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः 207५।२।२७ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, िनकुटा। 

 

ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ - - १३०80 - - - - 

वकलसमः  खलुा मवहला आ.ज. मिेसी दललत अपाङ्ग वप.क्ष.े 
माग पद संखयाः - - 1 - - - - 

लल.प.मा सखममललत संखया                        ४२6          
अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको संखया - - ३ - - - - 
 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  230003 अञ्जना राई देवबहादरु ददलबहादरु आ.ज. 
2.  230300 मोहन सनुवुार तीथाबहादरु बलबहादरु आ.ज. 
3.  230456 साववत्री शे्रष्ठ ववष्र्बुहादरु लललाबहादरु आ.ज. 

 

माथि उल्लिल्लित समूहहरुको एकीकृत अन्तरवाताा कार्ाक्रम : 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 
1.  230003 अञ्जना राई देवबहादरु ददलबहादरु 

2.  230050 ओमप्रसाद शमाा देउसमा  कृपाराम  

3.  230062 कल्पना वव.क. ददलबहादरु तलुाराम 

4.  230157 ददपक चौहान लालबहादरु  भक्तबहादरु  

5.  230170 देबकी लसंखडा भगमान  पहलमान  

6.  230187 नारायर् भट्ट हररदत्त  कृष्र्दत्त  

7.  230227 प्रज्वल के.सी. भीमबहादरु  भक्तबहादरु  

8.  230300 मोहन सनुवुार तीथाबहादरु बलबहादरु 

9.  230427 सनतकुमार लगरी सत्यराज  भीमराज  

10.  230440 समझना शमाा जनकप्रसाद ज्योलतखर 

11.  230456 साववत्री शे्रष्ठ ववष्र्बुहादरु लललाबहादरु 

12.  230460 लसता नकाल मनववरे  टीकाराम  

13.  230508 हजलमला लावड हरर  मानलसंह 

 

अन्तवााताा िुने स्थान, लमतत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालय, पोखरा । 
ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको  ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको 

लमतत समय  लमतत समय 
१-७ २०७५।७।११ गते ददनको ११:०० बजे  ८-१3 २०७५।७।११ गते ददनको २:०० बजे 

 

(हका बहादरु शाही) (प्रकाश गरुुङ्ग) (मकुुन्द्द राज पन्द्थी) 
केन्द्रीय प्रलतलनलि शाखा अलिकृत सहसखचव 

 


