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लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल ्े्रीयय िर द्ेशनरालय 

परी्ा नाखा 
 

 
 

 

िलखखत परी्ाको रितजा सम्बन्धरीय सूचरा 
सूचरा रं. १६६/०७४-७५ िमित २०७४/८/२४ 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 ावा ै उपखस्थत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवा, समूह, उपसमूह – िेपाल स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे.  पद – ल्या  ाश्चिषे्टण्ट 

शे्रर्ी/तह – चौथो  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७४।०४।१० 

ववज्ञापन नं.  ............../०७३-७४ १३१२१ १३१२२ १३१२३ १३१२४ - - - 

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

माग पद संख्ाः ५ १ १ १ - - - 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ५७६ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  ११ ११ ६ ८ - - - 
 

क्र.िं. रोल िं. उमे्मर्द ारको िामथर बाबुको िाम बाजेको िाम छिौट भएको िमूह 

1 230022 अनुराधा कुमारी साह जयप्रकाश वसताराम मवहला, मधेसी 

2 230073 आवशष   शे्रष्ठ  बाबुलाल श्रीप्रसाद आ.ज. 

3 230105 एवलसा  सापकोटा दामोदर वचरख जवी िुला, मवहला 

4 230175 चन्द्रकान्त यादव बुधन जहरलाल मधेसी 

5 230196 जानुका  वत्रपाठी कृष्णप्रसाद खिमलाल मवहला 

6 230209 वटका माया वलमु्ब जोगबहादुर श्रीप्रसाद मवहला, आ.ज. 

7 230281 नवमता    भट्ट नारायर्प्रसाद जयदेव िुला, मवहला 

8 230293 नारायर् प्रसाद जोशी धमाराज मुखिलाल िुला 

9 230299 वनरज  साह सतु्रहन गभूा मधेसी 

10 230302 वनरा  वस्ताकोटी भोला कृष्णप्रसाद मवहला 

11 230314 वनशा  शे्रष्ठ लालबहादुर मवर्नारायर् िुला, मवहला, आ.ज. 

12 230375 प्रवदप कुमार यादव गवनपत सोवन मधेसी 

13 230452 भुवन राज रेग्मी भिराज सहदेव िुला 

14 230571 राम ववश्वास साह जगनााथ झगरु मधेसी 

15 230576 रामप्रवेश राय यादव जगदेव गोरि मधेसी 

16 230584 ररया  शमाा मेघराज नन्दलाल िुला, मवहला 

17 230626 ववकाश  पौडेल तोयराज बालकृष्ण िुला 

18 230685 संगीता  पौडेल झलकनाथ नन्दलाल िुला, मवहला 

19 230687 संजय  गुरुङ्ग होमबहादुर आइतवसंह िुला, आ.ज. 

रयााँ बारेश् वर  काममाौं 
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क्र.िं. रोल िं. उमे्मर्द ारको िामथर बाबुको िाम बाजेको िाम छिौट भएको िमूह 

20 230692 संतोष कुमार  यादव  बवि  नारायर् अन्दु    िुला, मधेसी 

21 230738 सररता  अवधकारी कृष्णप्रसाद नरनाथ िुला, मवहला 

22 230764 सावबर  मंसुर बवशरअहमद सहादत्त मधेसी 

23 230777 सीताराम  शे्रष्ठ टंकनारायर् ओमनारायर् आ.ज. 

24 230824 सुशील   थापा  हमनबहादुर मेघबहादुर आ.ज. 

25 230829 सुखिता  अवधकारी वतथाराज नारायर् हरी  मवहला 
 

ान्तर ार्ाा हुिे स्थाि, श्चमश्चर् र िमयः- लोक िे ा आयोव, पश्चिमाञ्चल के्षत्रीय श्चिरे्दशिालय, पोखरा 

 .क्र.िं. 
ान्तर ार्ाा कायाक्रम 

श्चमश्चर् िमय 

१-७ 
२०७४/१२/०६ 

वदनको ११.०० बजे 

८-१३ वदनको १.०० बजे 

१४-१९ 
२०७४/१२/०७ 

वदनको ११.०० बजे 

२०-२५ वदनको १.०० बजे 
 

पुिश् चः   
 

- रोल नम्वर 230598 का उिेदवारले उत्तरपुखस्तकामा प्रश्नपत्रको िमूह “श्चक” नलेिेको हँुदा वनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ ।  

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

 

 

 

 

 

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

 (िारायणप्रिार्द वौर्म) (हररप्रिार्द भुिाल) (टामलाल पाणे्ड) 

 शािा अवधकृत शािा अवधकृत वनदेशक 

  केन्द्रीय प्रवतवनवध 


