
लोक सेवा आयोग 
  पवूााञ्चल क्षेत्रीय निर्दशेिालय, wgs'6f 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १०४/२०७४-७५ लिलतिः २०७४/०८/२४ 

 

लोक सेवा आयोग, सदूुरपश्चिमाञ्चल क्षते्रीय निदेशिालय, ददपायलको देहायको ववज्ञापिमा महेन्द्रिगर परीक्षा केन्द्रमा सञ्चानलत 
नलश्चित परीक्षामा सश्चममनलत उममेदवारहरु मध्ये वर्ाािकु्रमािसुार देहायका रोल िमबर तथा िाम थर भएका उममेदवारहरु 
नलश्चित परीक्षाबाट लोक सेवा आयोग, सदूुरपश्चिमाञ्चल क्षते्रीय निदेशिालय, ददपायलमा सञ्चालि हिुे अन्द्तवाातााको लानग छिौट 
भएको व्यहोरा समवश्चन्द्ित सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । छिौट भएका उममेदवारले देहायको 
स्थाि, नमनत र समयमा हिुे अन्द्तवााताा ददि आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रनत, प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सवहत िक्कल २/२ 
प्रनत, दरिास्त फारामको प्रथम पािा २ प्रनत तथा ततृीय पािा भरी प्रवेशपत्र नलई तोवकएको समय भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगावै 
उपश्चस्थत हिुपुिेछ । अन्द्तवाातााका ददि सावाजनिक ववदा पिा गएमा पनि उक्त कायाक्रम यथावत ्सञ्चालि हिुेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  कृवि, ला.पो.एण्ड डे.डे. पदः  िायव पश ुसेवा प्राववनिक तह/शे्रर्ीः  रा.प.अिं. दिनतय 

नल.प. सञ्चालि नमनतः 2074/04/२८ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः पूवााञ्चल क्षेत्रीय निदेशिालय, ििकुटा । 
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वकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
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नल.प.मा सश्चममनलत संखया                                         206 
अन्द्तवाातााको लानग छिौट भएको संखया ४ - - - - ३ - 
 

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

1.  430039 गोिाबहादरु कटुवाल रिनसंह डब्बल िलुा 
2.  430042 चक्रबहादरु नसंह िरबहादरु मोतनुसंह अपाङ्ग 

3.  430046 जगतबहादरु  थापा ियिबहादरु आइते िलुा 
4.  430113 िरेन्द्र  वली पदमबहादरु जग ु अपाङ्ग 

5.  430124 पदमराज जोशी अममरराज नभमलाल अपाङ्ग 

6.  430220 शंकरकुमार  भण्डारी  िरे अंगे िलुा 
7.  430054 ज्ञािबहादरु  थापा शेरबहादरु जोगबहादरु िलुा 

 

अन्तवााताा िुने स्थान, लमतत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, सदूुरपश्चिमाञ्चल क्षते्रीय निदेशिालय, ददपायल। 

ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको  ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको 
लमतत समय  लमतत समय 

१-७ २०७४।१२।20 गते ददिको २:०० बजे  - - - 
 

 

 

 

(हका बहादरु शाही) (रामप्रसाद ुंुंगािा) (उमेशकुमार पोिरेल) 
केन्द्रीय प्रनतनिनि शािा अनिकृत नि.क्षते्रीय निदेशक 


