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लिखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. २५/०७५-७६ लिलत २०७५।५।१५ 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 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 : स्वास््य,फािेसी  पर्द: फािेसी सपुरभाइजर   तह/शे्रर्ी : पांचौ   
लिखित परीक्षा संचािन लिलत: २०७५।२।६ गते  नलतजा प्रकाशन गने कायाािय: िोक सेवा आयोग, दर्दपायि कायाािय 
 

ववज्ञापन न.ं ........ ०७४।७५ १०१४३ १०१४४ १०१४५ - - - - 
ककससमः  ििुा िवहिा आ .ज.  िधेसी र्दलित अपाङ्ग वप.क्ष.े 
माग पि संखयाः १ १ १ - - - - 

सल.प.मा सम्ममसलत संखया ११२ 
अन्तवाातााको लागग छनौट भएको 
संखया ३ ४ ४ - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उममेिवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

१ 30004 अनपु लबष्ट उर्दय वहार्दरु  रे्दवेन्र ववक्रि ििुा 
२ 30038 र्दीपेन्र िड्का राजेन्रिर्ी  िेहरिान  ििुा 
३ 30049 प्रज्ञा काफ्िे पर्दि प्रसार्द  सोिनाथ  िवहिा 
४ 30061 िान बहार्दरु िगर िोहनकृष्र् अम्बीर  आ .ज.  

५ 30144 रंजन साह राि सागर  बच्चाइा  ििुा, िवहिा 
६ 30077 राजीव कुिार िाझी र्दिुचन िनु्र्दिुाि  आ .ज.  

७ 30079 राजेश राजवंशी भक्तबहार्दरु  बकु्त  आ .ज.  

८ 30089 लििा चौधरी खशव अनपुिाि  िवहिा 
९ 30116 खस्नका राई भवुानी प्रसार्द  भरिान  िवहिा, आ .ज.  

अन्तवााताा हुने स्थान, समतत र समयः 
स्थानः  िोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाािय रे्दवे्रवास,धनकुटा। 

ब. क्र. 
नं. 

अन्तवााताा कायाक्रम  
ब. क्र. नं. 

अन्तवााताा कायाक्रम 
समतत समय  समतत समय 
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