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लललखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. ८/०७५–७६, लिलत २०७५/०४/२९ 

लोक सेवा आयोग, सदूुरपलििाञ्चल के्षत्रीय लनदेशनालय¸ लदपायलको र्दहेायको विज्ञापनमा लदपायल परीक्षा केन्द्रमा 

संचावित विवखत परीक्षामा सवममवित उममेर्दिारहरु मध्ये िर्ाानकु्रमानसुार र्देहायका रोि नमबर तथा नाम थर भएका उममेर्दिार 

उत्तीर्ा भई अन्द्तिाातााको िावि छनौट भएको व्यहोरा समिवन्द्ित सबैको जानकारीको िावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । छनौट 

भएका उममेर्दिारिे र्दहेायको स्थान, वमवत र समयमा हुने अन्द्तिााताा वर्दन आउँर्दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, प्रमार्पत्रहरुको 

सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रवत, र्दरखास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत¸ ततृीय  पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रिेशपत्र विई तोवकएको 

समय भन्द्र्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपवस्थत हुनपुनेछ । अन्द्तिाातााका वर्दन सािाजवनक विर्दा पना िएमा पवन उक्त कायाक्रम यथाित ्

सञ्चािन हुनेछ । 

सेवा, सिूह, उपसिूहः  इवञ्ज., वसवभि, स्यावनटरी पदः  खा.पा.स.टे./सब–इवञ्जवनयर तह/शे्रणीः  रा.प.अन.ं प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लिलतः २०७५/०१/२२ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोि¸पोखरा कायाािय 

  

लवज्ञापन नं. ....०७४/७५ १५६०१ - - १५६०२ १५६०३ - - 

लकलसिः  खुला महिला आ .ज.  मधेसी दहलत अपाङ्ग हप .के्ष.  

िाग पद सखंयाः २ - - १ १ - - 

लल.प.िा सलम्िललत सखंया २८८ 
अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको सखंया 
५ - - ४ ३ - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  430097 गोहिन्द बिादुर भुल बुद्धि देउचे दहलत 

2.  430098 गोहिन्द भाट गोरे  नटे्ट खुला 

3.  430125 हजतेन्द्र कुमार साि राजहकशोर हजिछ मधेसी 

4.  430167 दुगेश कुमार झा इश्वरनाथ हदनेश मधेसी 

5.  430226 प्रकाश पररयार िरर नरर दहलत 

6.  430261 हबषु्ण देब साि राजकुमार हिलु्ट मधेसी 

7.  430285 महनराम लाहमछाने बेतप्रसाद कमलापती खुला 

8.  430311 मान हसिंि बडाल कल्याण हसिं अमरहसिं खुला 

9.  430331 मोिन बिादुर हमजार बुदे जिरे दहलत 

10.  430431 हििेक कुमार झा गोहिन्द श्रीकान्त मधेसी 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उम्िेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

11.  430482 सुजन रेग्मी  सोमराज शोभाकान्त  खुला 

12.  430516 सोरुप हसिंि हतथथििादुर गणेशििादुर खुला 

 

पुनिः   

- रोि ४३०२३७ नमबर भएका उममरे्दिारहरुिे उत्तरपवुस्तकामा लक उल्िेख निरेको हुरँ्दा वनजहरुको उत्तरपवुस्तका रद्द िररएको व्यहोरा 

जानकारी िराइन्द्छ । 

अन्तवााताा हुने स्थान, लिलत र सियः 

स्थानः  िोक सेिा आयोि,  वर्दपायि कायाािय¸ राजपरु¸ डोटी । 

अन्तरवाताा लिलत बणाानुक्रि नं.  अन्तरवाताा सिय 

२०७५।०५।१९ 

१ र्दवेख ६ समम वर्दनको ११:०० बजे 

७ र्दवेख १२ समम वर्दनको २:०० बजे 

 
 
 

 
 

 

............................ ............................ .................................. ................................. 

(िेखनाथ बस्ताकोटी) (मािि रेग्मी) (र्दामोर्दर पौडेि) (सररता कुमारी खवतिडा) 

नायब सबु्बा केन्रीय प्रलतलनधी शाखा अलधकृत लनदेशक 
 


