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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४८८ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२७ 

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  अमसषे्टण्ट सब-इमिमनयर तहः चडथो 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।२१ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १५४०८ १५४०९ १५४१० - - - - 

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

माग पद संख्ाः २७ १३ १० - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                         २६२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
४९ ९ १२ - - - - 

 

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

1.  ७३००७८ कन्चन रोकाया पे्रमस िंह खड्कस िंह खुला, मसहला 

2.  ७३०२३१ कम्मरबहादुर बम व्या ी सिला खुला 

3.  ७३०२३३ कर्णराज भाम प्रिापबहादुर िेजबहादुर खुला 

4.  ७३०१७२ कसििा देिकोटा हररप्र ाद महाशिंकर खुला, मसहला 

5.  ७३०३६४ कृष्ण घिी के्षत्री खखमे कले खुला 

6.  ७३०१७३ केशबराज िम रत्नबहादुर लालचन्द्र खुला 

7.  ७३०१६३ खड्कबहादुर असिकारी पे्रमबहादुर गोखेबहादुर खुला 

8.  ७३०२८७ चक्र लामा उगेन दोजी आ.ज. 

9.  ७३००६० जनक थापा शान्तबहादुर चन्द्रसिर खुला, आ.ज. 

10.  ७३००९५ जनकबहादुर  ेजुिाल बलबहादुर जयप्र ाद खुला 

11.  ७३०१९३ टा ी लामा िेखजजन  ेनाङ खुला, आ.ज. 

12.  ७३०१५४ टा ीसिररङ लामा उगेन नैनाङ्ग खुला, आ.ज. 

13.  ७३०३०७ दत्तबहादुर रोकाया जैदु मनसिरे खुला 

14.  ७३००७२ दशरथ िामी रनसिर जय खुला 

15.  ७३००४६ सदपक भण्डारी िनु हररभक्त खुला 

16.  ७३०२०१ सदिश चौिरी भागीराम भरथरी खुला, आ.ज. 

17.  ७३०३२७ िनप्र ाद चौलागार्ण सिलाचन्द्र राम खुला 

18.  ७३०३१८ िनराज रोकाया सचन्या जया खुला 

19.  ७३०२३२ सिरेन्द्रबहादुर शाही सिष्णबहादुर दसदमल खुला 
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20.  ७३०३३१ नबराज रोकाया कृष्णबहादुर नरीबहादुर खुला 

21.  ७३०१११ नसबन िुमी अिंगसिर बल खुला 

22.  ७३०३५५ नरेश बुढा  मोसिराम चन्द्रसिरे खुला 

23.  ७३००८८ नसिन स िंह िेजबहादुर िनबहादुर खुला 

24.  ७३००७७ सनमणला गुरुङ खड्कस ङ रुपेस ङ मसहला, आ.ज. 

25.  ७३०२८४ नौलास िंह भण्डारी जयबहादुर रामस िंह खुला 

26.  ७३०११३ पेमा लामा िामाङ सिररङिेखजजि सिररङिेिेन खुला, आ.ज. 

27.  ७३०१२० प्रबेशजिंग खत्री सहमालय जगिबहादुर खुला 

28.  ७३०१८७ बखि बुढ्थापा िनराम कालीबहादुर खुला 

29.  ७३०१७५ बालकृष्ण जै ी सटकादत्त सिलाचन्द्र खुला 

30.  ७३०१८६ भक्तराज गीरी  ुरे  चन्द्र खुला 

31.  ७३०१८५ सभमबहादुर बुढा बााँचे िुला खुला 

32.  ७३०१४६ मनोज िामी नबराज िनजजय खुला 

33.  ७३००३४ महेश शाही सशिलाल नरस िंह खुला 

34.  ७३०१९८ समनबहादुर भण्डारी खड्गबहादुर रघुसिर खुला 

35.  ७३०२२६ सममस िंह कठायि सिरेन्द्रस िंह चन्द्रस िंह खुला 

36.  ७३०१२६ रसमला बसे्नि नारायर्बहादुर बलबहादुर मसहला 

37.  ७३००७३ राजकुमार बुढा सनमा टक्क खुला, आ.ज. 

38.  ७३०२९१ राजकुमार महि रिन रचबहादुर खुला 

39.  ७३०२२८ राजबहादुर खत्री िनकृष्ण बालकृष्ण खुला 

40.  ७३०१६१ रामप्र ाद देिकोटा  िालकृष्ण लखिचन्द्र खुला 

41.  ७३०००६ ररिा खड्का लखि लसक्षराम खुला, मसहला 

42.  ७३०२०२ लसलिबहादुर रािि सिलबहादुर चलु्ल खुला 

43.  ७३०३१७ लोकबहादुर भण्डारी लसक्षराम मुनसिरे खुला 

44.  ७३०२११ लोचन समदुन पूर्णबहादुर खड्गबहादुर आ.ज. 

45.  ७३००९३ शखक्तस िंह खत्री पे्रमबहादुर नन्दप्र ाद खुला 

46.  ७३०२९४  न्तोष खत्री लोकराज सिरबहादुर खुला 

47.  ७३००३९  ने्दश शे्रष्ठ  सशिहरी िोरर्बहादुर खुला, आ.ज. 

48.  ७३०२७८  ािना रािल अमरस िंह दलबहादुर मसहला 

49.  ७३००२७  ामु िामाङ पाखछिररङ कोञ्जोक खुला, मसहला, आ.ज. 

50.  ७३००८२ स िा रोकाया रसि चजदुराम मसहला 

51.  ७३०३०९  ुयणबहादुर बुढा  नन्नलाल भादुरे खुला 

52.  ७३०१७८ हररप्र ाद पाणे्डय चन्द्रप्र ाद रामनाथ खुला 

53.  ७३०१८३ हरीबहादुर शाही नरजिंग रर्सभम खुला 

54.  ७३०३०४ सहमाल राना चुडामसन महसिरे आ.ज. 

55.  ७३००१६ सहराजन शाही यज्ञबहादुर पट्टीबहादुर खुला 

56.  ७३००२८ हेमन्ती बोहोरा मूनीबहादुर कुम्मलाल मसहला 

57.  ७३०३३४ हेमराज सि.क. कपुरे  पण खुला 
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अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, जुम्ला कायाालय, जुम्ला। 

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

१-८ २०७६/११/१८ मदनको १००० बजे  ९-१६ २०७६/११/१८ मदनको १२३० बजे 

१७-२४ २०७६/११/१८ मदनको ३०० बजे  २५-३२ २०७६/११/१९ मदनको १००० बजे 

३३-४० २०७६/११/१९ मदनको १२३० बजे  ४१-४८ २०७६/११/१९ मदनको ३०० बजे 

४९-५७ २०७६/११/२० मदनको १००० बजे  - - - 
 

 
(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 

 

 

 


