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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ५६५ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।८।१५ 

लोक सेवा आयोग, पश्चििाञ्िल के्षत्रीय तिरे्दशिालय, पोखराको रे्दहायका ववज्ञापििा मलइएको मलखख  परीक्षािा सश्मिमल  
उमिेर्दवारहरु िध्ये वर्ाािुक्रिािुसार रे्दहायका रोल िमबर  था िाि थर भएका उमिेर्दवार उत् ीर्ा भई अन् वाा ााको लागग छिौट 
भएको व्यहोरा समवश्न्ि  सबैको जािकारीको लागग यो सूििा प्रकाशि गररएको छ । छिौट भएका उमिेर्दवारले रे्दहायको स्थाि, 
मित  र सियिा हुिे अन् वाा ाा दर्दि आउँर्दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रत , प्रिार्पत्रहरुको सक्कल सदह  िक्कल २/२ प्रत , 
र्दरखास्  फारािको प्रथि पािा २ प्रत   था   ृीय पािा भरी प्रवेशपत्र मलई  ोककएको सिय भन्र्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपश्स्थ  
हुिुपिेछ । अन् वाा ााका दर्दि सावाजतिक ववर्दा पिा गएिा पति उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्िालि  हुिेछ । 
 
सेवा, समूह, उपसमूहः  कृषि, कृषि प्रसार पदः  प्राषवधिक सहायक तह÷शे्रण ः  रा.प.अनं. प्रथम 

धि.प. सञ्चािन धमधतः 207३।२।४ गते नधतजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १३०७० - - १३०७१ - - - 

किसिमः  खुला महिला आ.ज. मधेिी दसलत अपाङ्ग वप.क्षे. 
माग पद िंख्ाः १ - - १ - - - 

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा                     २७ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा ४ - - ५ - - - 

 

ब. क्र. न.ं रोल न.ं उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम छनौट िमूि 

1.  230005 ओमप्रकाश राम समत शशव मिेस  
2.  230008 कुिदीपनारायण धमश्र जगन्नाथ िािता खिुा, मिेस  
3.  230011 गोपाि भट्टराई रोमाखर ज्ञानप्रसाद खिुा 
4.  230016 शजतेन्द्रकुमार आया षवश्वनाथ रामखेिवन खिुा, मिेस  
5.  230018 डम्बरनारायण दहाि अन्द्जनारायण उमाकान्द्त खिुा 
6.  230021 ददनेशकुमार चौिरी रामप्रसाद वैजनाथ मिेस  
7.  230027 बािकृष्ण बरर्ा शशवसहाय रामहिा मिेस  

 
 

अन्तिााताा िुन ेस्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, पश्चििाञ्िल के्षत्रीय तिरे्दशिालय, पोखरा । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 
१-७ २०७३/९/२४ ग े दर्दिको ११:०० बज े  - - - 

 
 

(धनिकण्ठ शमाा) (प्रकाश गरुुङ्ग) (रमेश मैनािी) 
शाखा अधिकृत शाखा अधिकृत उप सशचव 

 


