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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. २०५ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।८।४ 

लोक सेवा आयोग, काठमाडडौं कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  

उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको 

लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूलिक परीक्षण र अन्तवाातााको 

लालग छनौट भएका उमे्मदवारिरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनतम योग्यता एकीन हुने समू्पणा प्रमाणपत्र 

तथा अन्य आवश्यक कागजातिरू र दरिास्त फारामको प्रथम र तृतीय पाना २/२ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले 

७(सात) लदन लभत्र यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालणत 

गरी रुजू गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रिरू नपुर् याएमा जुनसुकै 

बित दरिास्त रद्द हुनेछ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा मामथ उखिखि  

सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शािामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ । 

सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा,समूिः इमिमनयररङ्ग, मसमभल पदः  इखजजमनयर तिः छैठडौं 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।५।१३ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १२००१ - - - - - - 

लकलसमः  िुला मलिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ४२ - - - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा      ५९७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
५१ - - - - - - 

 

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

1.  310328 अौंजनाकुमारी मह ो  गोपाल रामप्रसाद िुला 

2.  310086 अचु्य राज आचाया गरे्शप्रसाद टौंकप्रसाद िुला 

3.  310504 अमनल पडडेल पोमनारायर् मनधुराम िुला 

4.  310132 अजुान अयााल गौंगाधर फमर्नारायर् िुला 

5.  310233 अजुान उपाध्याय खिमलाल लक्ष्मीप्रसाद िुला 

6.  310201 आमशषकुमार चडधरी मनोजकुमार देबनाथ िुला 

7.  311387 उज्जवल िम वडा मदमलपकुमार रघुनिन िुला 

8.  310329 उज्वल न्यडपाने  हररप्रसाद दडदीदत्त िुला 

9.  310702 मकरर् पोिरेल कृष्णप्रसाद परमानन्द िुला 

10.  311184 कुमारमवक्रम पराजुली  इन्द्रमवक्रम टौंकबहादुर िुला 

11.  311541 कुशल म वारी  इन्द्रप्रसाद मो ीलाल िुला 

12.  310127 कृष्ण थापा मभमबहादुर यकराज िुला 

13.  310191 कृष्णभरोसा बसे्न  महरालाल मानबहादुर िुला 

14.  310178 िेमराज भट्ट रामचन्द्र हररमकशन िुला 

15.  310313 जुनु त्वायना  कृष्णगोपाल पन्चबहादुर िुला 

16.  310505 मधरज िडका अजुान पदममसौं िुला 

17.  310633 धुवा पोखे्रल दुगाादत्त केदारप्रसाद िुला 

18.  310373 धु्रव ज्ञवाली रामप्रसाद लोकनाथ िुला 
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19.  310324 नेशन अमधकारी  रामचन्द्र िडानन्द िुला 

20.  310325 पररमक्ष बहादुर मगर प्रकाशबहादुर रामबहादुर िुला 

21.  310629 प्रकाश न्यडपाने रौंगनाथ केशवराज िुला 

22.  310120 प्रकाशमसौंह साउद धनबहादुर गोपालमसौंह िुला 

23.  310009 बलराम कोइराला कमलप्रसाद शेषमर्ी िुला 

24.  310380 मबकाश बाइाजु राजकुमार कृष्णभक्त िुला 

25.  310214 मबक्रम थापा सुरथ पे्रमबहादुर िुला 

26.  310335 मभष्म भण्ारी झमवन्द्रप्रसाद शेषकान्त िुला 

27.  310013 मुकुन्दप्रसाद अगस्ती खिलनाथ गे प्रसाद िुला 

28.  311102 रौं मज  साह राममकशोर जयमौंगल िुला 

29.  311078 रमेश पन्त मवषु्णदत्त मवरादत्त िुला 

30.  310137 रामप्रसाद पडडेल  मगररप्रसाद मचन्ताममर् िुला 

31.  310038 ररवाज शे्रष्ठ  मजवनकुमार गरे्शप्रसाद िुला 

32.  310028 रोशनबहादुर शे्रष्ठ लमल बहादुर जग बहादुर िुला 

33.  310648 मवश्वजी  होना  श्यामहरी रत्नहरी िुला 

34.  311190 मशमशर भट्टराई शेिर  ुल्सीराम िुला 

35.  310851 शोभाकान्त राउ  बेचनकुमार सुकदेव िुला 

36.  311112 सजजय प्याकुरेल ढकप्रसाद देमवनाथ िुला 

37.  311559 सखजजब नेपाल अजुानप्रसाद लुममडप्रसाद िुला 

38.  311182 सन्तोष शे्रष्ठ रामभाई रामलाल िुला 

39.  310517 सखन्दप पराजुली जयलाल भखक्तराम िुला 

40.  311513 सजुा मबजदुकार  गोमवन्दमान काजछा िुला 

41.  311187 साकार अमधकारी मशवराज मुरमदान िुला 

42.  310331 सुमज ा बाटी राजभाई भैरवबहादुर िुला 

43.  310212 सुबन महजान  कृष्ण बुलाल िुला 

44.  310459 सुरज काफे्ल महमलाल मेघनाथ िुला 

45.  310053 सुरेन्द्र नेपाल  राजेन्द्रराज रङ्गनाथ िुला 

46.  311566 सुवास शे्रष्ठ रामकुमार पे्रम िुला 

47.  310999 सुखष्म ा के.सी. बलराम नरबहादुर िुला 

48.  310337 सुखष्म ा दाहाल नारायर्प्रसाद केदारनाथ िुला 

49.  311330 सुसन बास्तोल मोहदत्त िडानन्द िुला 

50.  310533 सृजना मह   प्रकास जनकबहादुर िुला 

51.  310341 सडरभ पडडेल कृष्णकान्त कृष्णप्रसाद िुला 

 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर काठमाडडौं । 
 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम 

ब. क्र. नं. लमलत सामूलिक परीक्षण अन्तवााताा कायाक्रम 
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(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 


