
लोक सेवा आयोग 
  पवूााञ्चल क्षेत्रीय निर्दशेिालय  

धिकुटा 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ३९/२०७४-७५ लिलतिः २०७४/७/२० 

लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निरे्दशिालय¸ सरेु्खतको रे्दहायको ववज्ञापिमा सरेु्खत र हमु्ला परीक्षा केन्द्रमा सञ्चानलत 
नलश्चर्खत परीक्षामा सश्चम्मनलत उम्मेर्दवारहरु मध्ये वर्ाािकु्रमािसुार रे्दहायका रोल िम्बर तथा िाम थर भएका उम्मेर्दवारहरु 
नलश्चर्खत परीक्षाबाट मध्यपश्चिमाञ्चल क्षते्रीय निरे्दशिालय¸ सरेु्खतमा सञ्चालि हिुे अन्द्तवाातााको लानग छिौट भएको व्यहोरा 
सम्वश्चन्द्ित सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । छिौट भएका उम्मेर्दवारले रे्दहायको स्थाि, नमनत र 
समयमा हिुे अन्द्तवााताा दर्दि आउँर्दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रनत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सवहत िक्कल २/२ प्रनत, र्दरर्खास्त 
फारामको प्रथम पािा २ प्रनत तथा ततृीय पािा भरी प्रवेशपत्र नलई तोवकएको समय भन्द्र्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपश्चस्थत 
हिुपुिेछ । अन्द्तवाातााका दर्दि सावाजनिक ववर्दा पिा गएमा पनि उक्त कायाक्रम यथावत ्सञ्चालि हिुेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  कृवि, कृवि प्रसार पर्दः  प्राववनिक सहायक तह/शे्रर्ीः  रा.प.अिं.प्रथम 

नल.प. सञ्चालि नमनतः 207४।१।२ गते िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः पूवााञ्चल क्षेत्रीय निरे्दशिालय, ििकुटा । 
  

ववज्ञापि िं. ........ ०७३।७४ १४३५९ - - - - - १४३६० 

वकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पर्द संखयाः १ - - - - - १ 

नल.प.मा सश्चम्मनलत संखया                                   ११६ 
अन्द्तवाातााको लानग छिौट भएको 
संखया ३ - - - - - ५ 

 

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

1.  330005 अमरनसंह कठायत ििनसंह अिरुुपनसंह वप.क्षे. 
2.  330011 उमेशप्रसार्द न्द्यौपािे रामिन्द्र्द िमािन्द्र्द र्खलुा, वप.क्षे. 
3.  330001 जीबिबहार्दरु शाही ववक्रम नसंहबहार्दरु वप.क्षे. 
4.  330059 प्रताप बोहरा पथृ्वीबहार्दरु कला र्खलुा 
5.  330114 नबिीता महतारा जिखया नभमबहार्दरु वप.क्षे. 
6.  330064 नबिोर्दकुमार थापा प्रमेबहार्दरु सवाश्चजत र्खलुा 
7.  330080 मकेुन्द्र उपाध्याय र्खडािन्द्र्द रत्नशरर् वप.क्षे. 

 

अन्तवााताा िुने स्थान, लमतत र समयः 
स्थानः  मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निरे्दशिालय¸ सुरे्खत 

ब. क्र. न.ं 
अन्तवााताा कायाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तवााताा कायाक्रम 

लमतत समय  लमतत समय 
१-७ २०७४।१०।१4 गते दर्दिको ११:०० बजे  - - - 

 
 
 

 
(प्रकाश नतमश्चससिा) (प्रकाश गरुु्ग) (उमेशकुमार पोर्खरेल) 
केन्द्रीय प्रनतनिनि शार्खा अनिकृत नि.क्षते्रीय निरे्दशक 

 


