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पाना नं. ~ 1 ~ 

 

लिखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं.   99/0७४-७५ लिलत २०७४।08।२५ गते 

 

िोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चि कायाािय, दाङको देहायका ववज्ञापनिा लिइएको लिखित परीक्षािा सखम्िलित 
उम्िेदवारहरु िध्ये वर्ाानकु्रिानसुार देहायका रोि नम्बर तथा नाि थर भएका उम्िेदवारहरु अन्तवाातााको िालग 
छनौट भएको व्यहोरा सम्वखन्धत सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका 
उम्िेदवारिे देहायको स्थान, लिलत र सियिा हनु े अन्तवााताा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, 
प्रिार्पत्रहरुको सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रलत, दरिास्त फारािको प्रथि पाना २ प्रलत तथा ततृीय पाना भरी प्रवेशपत्र 
लिई तोवकएको सिय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ । अन्तवाातााका ददन सावाजलनक ववदा पना 
गएिा पलन अन्तवााताा कायाक्रि यथावत ्सञ्चािन हनुेछ । 
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ब.क्र.िं. रोल िं. उम्मेदवारको िाम, थर बावुको िाम बाजेको िाम      छिौट समूह 

1.  300060 केशब के.सी. तिुाराि पशुा ििुा 
2.  300098 चक्रप्रसाद भाट लतिप्रसाद हके ििुा 
3.  300099 चक्रबहादरु भाट गोरे धौिे ििुा 
4.  300275 बेदनारायर् पनु िगर  टेकबहादरु वीरबहादरु ििुा 
5.  300325 रिेशकुिार थापा बहादरेु ववरिान ििुा 

 

 
 

अन्तवााताा हुिे स्थाि, लमनत र समयः 
स्थािः  लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कायाालय, िाङ ।  

ब. क्र. िं. 
अन्तवााताा कायाक्रम 

लमनत समय 
१-५ 2074।10।२६ ददनको ११:०० बजे 

 

 

पनुश्चः रोि नं. 300013, 300015, 300016, 300017, 300023, ३०००२४, 300033, 300111, 300114 
/ 300255 का परीक्षाथीहरुिे उत्तरपखुस्तकािा "वक" उल्िेि नगरेको हुँदा लनजहरुको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको छ । 
 
 
 
 
 
 

-कुिार जोशी_    -िमु्बनाथ पोिरेि_ -अलनि राज शिाा_ 
केन्रीय प्रलतलनलध   शािा अलधकृत लन.क्षेलत्रय लनदेशक  


