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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ३९५ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।६ 

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

उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई अन्तवाा ााको लामग छनडट भएको 

व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा 

हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , दरिास्त फारामको प्रथम 

पाना २/२ प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  हुनुपनेछ । अन्तवाा ााका मदन 

सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूहः इमिमनयररङ्ग, मसमभल पदः  सब-इमिमनयर तहः पाँचड 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।१७ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १५४०३ १५४०४ - - - - - 

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

माग पद संख्ाः १५ ११ - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                  १३३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१९ ८ - - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  ७३००३७ कन्चन रोकाया पे्रमामसौंह िड्कमसौंह ममहला 

2.  ७३०११७ कर्ाराज भाम प्र ापबहादुर  ेजबहादुर िुला 

3.  ७३०११८ कमव ा देवकोटा हररप्रसाद महाशौंकर ममहला 

4.  ७३००१३ केशबराज वम रत्नबहादुर लालचन्द्र िुला 

5.  ७३००४८ गी ा हमाल जानकीदत्त देमवदत्त ममहला 

6.  ७३०१३६ छत्तबहादुर बोगटी सुन्तमवर जस्या िुला 

7.  ७३००८८ जनक थापा शान्तबहादुर चन्द्रवीर िुला 

8.  ७३०२०५ टीकालक्ष्मी बुढथापा रत्नबहादुर सपाबहादुर ममहला 

9.  ७३०१७० दत्तबहादुर रोकाया जैदु मनमवरे िुला 

10.  ७३०१९० मदलेन्द्र शाही मदपबहादुर रत्नमवर िुला 

11.  ७३०१८५ धनप्रसाद चडलागाइा म लाचन्द्र रामरुद्र िुला 

12.  ७३०००४ धमाराज अमधकारी अक्कलबहादुर मुनमसौंह िुला 

13.  ७३०२२० नन्द परेग उपाध्याय रामशरर् मवषु्णप्रसाद िुला 

14.  ७३००११ नमबन वुमी अौंगमवर बल िुला 

15.  ७३००८० नवराज योगी नारायर्नाथ अगमनाथ िुला 

16.  ७३०१२८ मनलम के.सी. नवराज नरबहादुर ममहला 

17.  ७३००२८ पेमा लामा  ामाङ मछररङ ेन्जीन मछररङछे ेन िुला 

18.  ७३०२१४ प्रवेश देवकोटा उमाकान्त कमवदत्त िुला 

19.  ७३०१८४ मबक्रम शाही टक्कबहादुर हौंशबहादुर िुला 
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20.  ७३०१२५ मबरेन्द्र हमाल  मदपबहादुर कृष्णभक्त िुला 

21.  ७३०१७९ महेश स्ाँर वृषबहादुर डम्वरमसौंह िुला 

22.  ७३००८२ रमबन वुढ्थापा हररमसौंह भैरवबहादुर िुला 

23.  ७३०१५० राजबहादुर कठाय  देवभक्त देमव िुला 

24.  ७३००९५ रर ा िड्का लखक्ष्म लमक्षराम ममहला 

25.  ७३००९१ सामु  ामाङ पाखछछररङ कुन्जोक ममहला 

26.  ७३००९२ सृजना वुढथापा र नबहादुर भैरवबहादुर ममहला 

27.  ७३००४३ हररप्रसाद पाणे्य चन्द्रप्रसाद रामनाथ िुला 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, जुम्ला कायाालय, जुम्ला । 

ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम  ब. क्र. नं. लमलत अन्तवााताा कायाक्रम 

१-७ २०७६/१०/२६ मदनको ११००बजे  ८-१४ २०७६/१०/२६ मदनको १००बजे 

१५-२१ २०७६/१०/२७ मदनको ११००बजे  २२-२७ २०७६/१०/२७ मदनको १००बजे 
 

 

 
(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


