
लोक सेवा आयोग 
  पवूााञ्चल क्षेत्रीय निर्दशेिालय, wgs'6f 

लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ९६/२०७४-७५ लिलतिः २०७४/०८/२४ 

लोक सेवा आयोग, सदूुरपश्चिमाञ्चल क्षते्रीय निदेशिालय, ददपायलको देहायको ववज्ञापिमा ददपालय परीक्षा केन्द्रमा सञ्चानलत नलश्चित 
परीक्षामा सश्चममनलत उममेदवारहरु मध्ये वर्ाािकु्रमािसुार देहायका रोल िमबर तथा िाम थर भएका उममेदवारहरु नलश्चित 
परीक्षाबाट 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  इश्चिनिवयरङ्ग, नसनभल, स्यानिटरी पदः  िा.पा.स.टे. तह/शे्रर्ीः  रा.प.अिं. दिनतय 

नल.प. सञ्चालि नमनतः 207४।४।१२ गते िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः पूवााञ्चल क्षेत्रीय निदेशिालय, ििकुटा । 
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वकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संखयाः ३ १ - - १ - - 

नल.प.मा सश्चममनलत संखया 241 
अन्द्तवाातााको लानग छिौट भएको संखया ६ ३ - - ३ - - 
 

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

1.  430019 आशा साँकी करर्नसंह चन्द्रनसंह मवहला 
2.  430036 कमल योगी चेतिाथ गरुुप्रसाद िलुा 
3.  430051 कृष्र्दत्त चटौत लोकराज प्रजावपत िलुा 
4.  430050 कृष्र्बहादरु साकी  परािे  ििववर दनलत 

5.  430055 केशबराज जोशी पषु्पराज प्रमान्द्द िलुा 
6.  430119 तलुसी पिुमगर बवुिराम िका बहादरु मवहला 
7.  430123 तेजबहादरु देउवा सपेनसंह दािबहादरु िलुा 
8.  430155 िबुाराज थापा मिबहादरु कान्द्ते िलुा 
9.  430177 निसा जैसी जसे शंकर मवहला 
10.  430211 प्रमेराज नब.क. जंगबहादरु रनतराम दनलत 

11.  430255 मोहि वव.क. िरजंगे मिसरेु दनलत 

12.  430269 रतिबहादरु मतारा डवलबहादरु मािबहादरु िलुा 
अन्तवााताा िुने स्थान, लमतत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, सदूुरपश्चिमाञ्चल क्षते्रीय निदेशिालय, ददपायल । 

ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको  ब. क्र. 
नं. 

अन्तवाातााको 
लमतत समय  लमतत समय 
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