
 

फोन न.ं ०८३ -५२०१०६ र ५२५५०६, फ्याक्स न.ं ०८३ -५२१८०३, Website : www.psc.gov.np 

 

लिखित नलतजा सम्बन्धी सचुना 
सूचना नं. ४१/०७4-७5,   लिलत २०७४/०७/1९ 

िोक सेवा आयोग, सदुरुपखििाञ्चि क्षते्रीय लनदेशनािय, ददपायिको देहायका ववज्ञापनिा लिइएको लिखित परीक्षािा सखम्िलित 
उम्िेदवारहरुिध्ये वर्ाानकु्रिानसुार देहायका रोि नं तथा नाि थर भएका उम्िेदवार उत्तीर्ा भई अन्तरवातााको िालग छनौट भएको 
व्यहोरा सम्वखन्धत सबैको जानकारीको िागी यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्िेदवारिे िोक सेवा आयोग, 
सदूुरपखििाञ्चि क्षते्रीय लनदेशनािय, ददपायििा देहायको लिलत र सियिा हनेु अन्तरवाताा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ 
प्रलत, प्रिार्पत्रहरुको सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रलत, दरिास्त फारािको प्रथि र ततृीय पाना २ प्रलत भरी प्रवेशपत्र लिई तोवकएको 
सिय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ ।  
 

सेवा,सिूह,उपसिूह - कृवि, भेटेररनरी  पद - पश ुस्वास््य प्राववलधक   तह/शे्रर्ी - रा.प.अनं. प्रथि 
लि.प.संचािन लिलत - २०७४/01/११  नलतजा प्रकाशन गने कायाािय - िोक सेवा आयोग, ि.प.क्ष.ेलन., सिेुत    
ववज्ञापन नं.     ......../०७३-७४ 15648 15649 15650 15651 - - - 

वकलसि  ििुा िवहिा आ.ज. िधेसी दलित अपाङ्ग वप.क्षे. 
िाग पद संख्या  1 1 1 1 - - - 

लि.प.िा सखम्िलित उम्िेदवार संख्या      39 
अन्तरवातााको िालग छनौट भएको संख्या 3 4 3 3 - - - 

 
वर्ाानकु्रि  

नं. 
रोि नं. उम्िेदवारको नाि, थर बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि छनौट भएको 

सिूह 
 अिनकुिार चौधरी तारखर्प्रसाद/साववत्री सबरुिाि आ.ज.
 किि पनु िगर वहराबहादरु/नन्दा खििे आ.ज.
 कििा चालिसे टीकाराि/बािकुिारी शशीधर िवहिा
 कल्पना शाही लभिबहादरु/वटलिकुिारी खििबहादरु िवहिा
 गौति कुिार यादव अशोककुिार/सररतादेवी दत्तराि िधेशी
 चेत राज भण्डारी यज्ञराज/रम्भादेवी होिनाथ ििुा
 डम्बर राज जोशी रघनुाथ/जानवकदेवी पूर्ाानन्द ििुा
 लतिक चन्द रावत िहाराज/लछतादेवी गोबरीिाि आ.ज.
 नेहा िालिछाने हेिकान्त/कुशिु बिभद्र िवहिा
 लिलथिेश कुिार पंलडत रािऔतार/बनारसी िोल्हु िधेशी
 राधेश्याि साह कानु उिेश/प्रलििादेवी अंखचत िधेशी
 िक्ष्िी शाही पदिबहादरु/िािसरा लधजुा ििुा िवहिा

 
 

छनौट भएका उम्िेदवारहरुको अन्तरवाताा कायाक्रि लनम्नानसुार सञ्चािन हनुछे । 
लिलत वर्ाानकु्रि नं. अन्तरवाताा सिय 

२०७४/09/14 1-6 ददनको २.०० बजे 
२०७४/09/16 7-12 ववहान ११.०० बजे 

द्रष्टव्य :-अन्तरवातााका ददन सावाजलनक ववदा पना गएिा पलन उक्त कायाक्रि यथावत संचािन हनेुछ । 
 

 

िोक सेवा आयोग 
िध्यपखििाञ्चि के्षत्रीय लनदेशनािय, सिेुत  

(भरत िरेि) 
कम््यूटर अपरेटर 

(िाधव रेग्िी) 
केन्द्रीय प्रलतलनलध 

 

(पूर्ािान शे्रष्ठ) 
लनदेशक 

(गोकर्ाप्रसाद अयााि) 
केन्द्रीय प्रलतलनलध 


