
लोक सेवा आयोग 
  पवूााञ्चल क्षेत्रीय निर्दशेिालय  

धिकुटा 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. २८/२०७४-७५ लिलतिः २०७४/७/१९ 

लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निरे्दशिालय¸ सरेु्खतको रे्दहायको ववज्ञापिमा सरेु्खत, डोल्पा र हमु्ला परीक्षा केन्द्रहरुमा 
सञ्चानलत नलश्चर्खत परीक्षामा सश्चम्मनलत उम्मेर्दवारहरु मध्ये वर्ाािकु्रमािसुार रे्दहायका रोल िम्बर तथा िाम थर भएका 
उम्मेर्दवारहरु नलश्चर्खत परीक्षाबाट मध्यपश्चिमाञ्चल क्षते्रीय निरे्दशिालय¸ सरेु्खतमा सञ्चालि हिु े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  इश्चि., नसनभल, हाइवे पर्दः  सब इश्चिनियर 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 १४३३३ १४३३४ १४३३५ १४३३६ - - - 

वकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पर्द संखयाः ४ १ १ १ - - - 

नल.प.मा सश्चम्मनलत संखया                   ३५२ 
अन्द्तवाातााको लानग छिौट भएको 
संखया ६ ४ ३ ३ - - - 

 

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

1.  330031 अनिलप्रसार्द चौहाि सरेुशप्रसार्द र्खरुर्खिु मिेसी 
2.  330049 इन्द्रराज जोशी िन्द्र्दाबल्लभ लालीर्दत्त र्खलुा 
3.  330108 र्खगेन्द्र तमु्बाहाङ्फे सलबहार्दरु हंशबहार्दरु आ.ज. 
4.  330123 गरे्शकुमार महतो लक्ष्मी महाववर मिेसी 
5.  330171 टोपिारायर् पौडेल  र्दामप्रसार्द चक्रपार्ी र्खलुा 
6.  330187 तलु्सी यार्दव  श्चशववचिप्रसार्द नत्रवेर्ी मिेसी 
7.  330006 िववि थापा िन्द्र्दबहार्दरु रत्नबहार्दरु आ.ज. 
8.  330269 पिुम शाही तप्तबहार्दरु नभमबहार्दरु मवहला 
9.  330335 भपेुन्द्र र्खड्का रुपलाल जगवीर र्खलुा 
10.  330349 ममता रावत नभमबहार्दरु पसेु मवहला 
11.  330413 राजेश साउँर्द लालववर करववर र्खलुा 
12.  330437 लनलता बोगटी हंशराज िरनसंह मवहला 
13.  330442 लोकेन्द्र बढुा पिुराम लालबहार्दरु आ.ज. 
14.  330449 ववजय रेग्मी िारायर्प्रसार्द हेमलाल र्खलुा 
15.  330466 शाश्चन्द्त अनिकारी गोववन्द्र्द परुीर्दत्त मवहला 
16.  330553 वहमालय शमाा बामरे्दव र्खड्गपार्ी र्खलुा 
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अन्तवााताा िुने स्थान, लमलत र समयः 
स्थानः  मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निरे्दशिालय¸ सुर्खते 

ब. क्र. नं. 
अन्तवाातााको  

ब. क्र. नं. 
अन्तवाातााको 

लमलत समय  लमलत समय 
१-६ २०७४।९।२० गते दर्दिको २:०० बजे  ७-१२ २०७४।९।२१ गते दर्दिको ११:०० बजे 

१३-१६ २०७४।९।२१ गते दर्दिको १:०० बजे  - - - 
 
 
 

 
(सरु्दीपप्रसार्द गौतम) (प्रकाश गरुुङ्ग) (उमेशकुमार पोर्खरेल) 
केन्द्रीय प्रनतनिनि शार्खा अनिकृत नि.क्षते्रीय निरे्दशक 

 


