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लोक सेवा आयोग 

 दिपायल कायाालय 
     

 परीक्षा शाखा                   राजपुर,डोटी 
 फोनः ०९४-४४०१४७, फ्याक्सः ०९४-४४०१७८, Website: www.psc.gov.np , Email: farwestern@psc.gov.np 

 

लिखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ८/०७५-७६ लिलत २०७५।५।१ गते 

 

िोक सेवा आयोग, पूवााञ्चि क्षते्रीय लनरे्दशनािय, धनकुटाको रे्दहायका ववज्ञापनिा लिइएको लिखित परीक्षािा सखम्िलित 
उम्िेर्दवारहरु िध्ये वर्ाानकु्रिानसुार रे्दहायका रोि नम्बर तथा नाि थर भएका उम्िेर्दवारहरु उत्तीर्ा भई एवककृत अन्तवाातााको 
िालग छनौट भएको व्यहोरा सम्वखन्धत सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्िेर्दवारिे 
रे्दहायको स्थान, लिलत र सियिा हनुे अन्तवााताा दर्दन आउँर्दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, प्रिार्पत्रहरुको सक्कि सवहत नक्कि 
२/२ प्रलत, र्दरिास्त फारािको प्रथि पाना २ प्रलत तथा ततृीय पाना भरी प्रवेशपत्र लिई तोवकएको सिय भन्र्दा १ (एक) घण्टा 
अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ । अन्तवाातााका दर्दन सावाजलनक ववर्दा पना गएिा पलन उक्त कायाक्रि यथावत ्सञ्चािन  हनुेछ । 

 
 
सेवा,सिहु,उपसिहु : इखि, लसलभि, जनरि  पर्द: सब-इखिलनयर  तह/शे्रर्ी : रा.प.अनं.प्रथि  
लिखित परीक्षा संचािन लिलत: २०७५।१।२२ गते  नलतजा प्रकाशन गने कायाािय:िोक सेवा आयोग दर्दपायि कायाािय 
 

ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १०१०१ - - - - - - 

वकलसिः  ििुा िवहिा आ .ज.  िधेसी र्दलित अपाङ्ग वप.क्ष.े 
िाग पर्द संखयाः १ - - - - - - 

लि.प.िा सखम्िलित संखया १३१ 
अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संखया ३ - - - - - - 
 

ब. क्र. नं. रोि नं. उम्िेर्दवारको नाि, थर बावकुो नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1 30042 प्रशान्त रे्दवकोटा कृष्र्बाब ु रािप्रसार्द ििुा 
2 30085 सजुान बढुा पन्नािाि श्री भक्त ििुा 
3 30233 सिुन कुिार गािी भोगेन्र  बच्चा  ििुा 

पनुश्चः रोि नं. 30111 का परीक्षाथीिे उत्तरपखुस्तकािा "वक" उल्िेि नगरेको हुँर्दा लनजको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको छ । 
 
 

अन्तवााताा हनु ेस्थान, लिलत र सियः 
 

सेवा,सिहु,उपसिहु : इखि,लसलभि,इररगेशन पर्द: सब-इखिलनयर  तह/शे्रर्ी : रा.प.अनं.प्रथि  
लिखित परीक्षा संचािन लिलत: २०७५।१।२२ गते  नलतजा प्रकाशन गने कायाािय:िोक सेवा आयोग दर्दपायि कायाािय। 
 

ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १०१०२ - - - - - - 

वकलसिः  ििुा िवहिा आ .ज.  िधेसी र्दलित अपाङ्ग वप.क्ष.े 
िाग पर्द संखयाः १ - - - - - - 

लि.प.िा सखम्िलित संखया १३१ 
अन्तवाातााको िालग छनौट भएको संखया ६ - - - - - - 

१.जनरल 
 

२.इररगेशन 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उम्मेिवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1 30042 प्रशान्त रे्दवकोटा कृष्र्बाब ु रािप्रसार्द  ििुा 
2 30172 बािकृष्र् जैसी वटकार्दत्त  लतिचन्र  ििुा 
3 30071 खशवशंकर िड्का वटकाराि भीउराि  ििुा 
4 30085 सजुान बढुा पन्नािाि  श्रीभक्त ििुा 
5 30233 सिुन कुिार गािी भोगेन्र  बच्चा  ििुा 
६ 30098 हेिन्त राज अवस्थी हरीर्दत्त  नरीभान  ििुा 

 
 
 
 

अन्तरवाताा हनु ेस्थानः  िोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाािय रे्दवे्रवास,धनकुटा। 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उम्मेिवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम अन्तरवाताा ममतत र 
समय 

1 30042 प्रशान्त रे्दवकोटा कृष्र्बाब ु रािप्रसार्द  

२०७५।५।२१ गते 
लबहान ११:०० बजे 

2 30172 बािकृष्र् जैसी वटकार्दत्त  लतिचन्र  

3 30071 खशवशंकर िड्का वटकाराि भीउराि  

4 30085 सजुान बढुा पन्नािाि श्री भक्त 

5 30233 सिुन कुिार गािी भोगेन्र  बच्चा  

6 30098 हेिन्त राज अवस्थी हरीर्दत्त  नरीभान  

 
 
 

  ..............................  .......................   ....................... 
  -िलनस कुिार लतििलसना_ -ववष्र् ुपौडेि_   -अलनि राज शिाा_ 
   केन्रीय प्रलतलनलध  शािा अलधकृत  लन.क्षेलत्रय लनरे्दशक 

१.जनरल २. इररगेशन समुहको एकीकृत अन्तरवाताा कायाक्रम 
२.इररगेशन 

 


