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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४९१ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२७ 

लोक सेवा आयोग, धनकुटा 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,समूह,उपसमूहः इमिमनयररङ्ग, मसमभल, स्यामनटरी पदः  िा.पा.स.टे. तहः चडथो 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।२३ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १०१२९ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः १५ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ४५१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
२६ - - - - - - 

 

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

1.  ५०५८५ अनिल राई दलबहादुर मािबहादुर खुला 

2.  ५०२५५ अरुु्िकुमार वसे्नत उदयबहादुर र्गतबहादुर खुला 

3.  ५०५१३ अरुु्िबहादुर बडुवाल दलबहादुर निउरो खुला 

4.  ५००९३ अशोककुमार कामी शंकरबहादुर र्ब्बरे खुला 

5.  ५०१९४ उत्तरबहादुर रारु् रामबहादुर टेकुराम खुला 

6.  ५०१८१ नर्तेन्द्र निंह भुविेश्वर मकुि खुला 

7.  ५०३४५ टंक ढकाल बलराम िदािन्द खुला 

8.  ५०२४६ थुमरार् मते गंगाबहादुर नहराबहादुर खुला 

9.  ५०५३१ धिेन्द्र राई भक्तबहादुर मोहिनि खुला 

10.  ५०००४ िरेन्द्र राई खड्कबहादुर मिध्वर् खुला 

11.  ५०३७२ निमुला भण्डारी टेकबहादुर ररपुमदुि खुला 

12.  ५०२१९ पौरख अनधकारी मेदनिप्रिाद नवषु्णलाल खुला 

13.  ५०१५४ प्रनदप रारु् कृष्णबहादुर लालबहादुर खुला 

14.  ५०५२८ नबिोद बर्गाई िुयुप्रिाद लक्ष्मिप्रिाद खुला 

15.  ५०५१९ महेन्द्रबहादुर शाही नर्रबहादुर बल खुला 

16.  ५०४४९ नमलिकुमार लोहार भक्तबहादुर धुपुलाल खुला 

17.  ५०३४२ मेिकला रारु् िुिील लालबहादुर खुला 

18.  ५०१४५ रमेशकुमार चौधरी रै्िारायण रेशमलाल खुला 

19.  ५०३७९ लाक्पातेन्र्ी शेपाु  तेनिङ्ग फुबाु खुला 
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20.  ५०६२० नव.पी. निंह ऐिनिंह ईश्वरनिंह खुला 

21.  ५०१९५ नवर्यश्वरप्रिाद चौधरी रामचररत्र अनधकलाल खुला 

22.  ५०१२८ नवषु्ण िापकोटा मोहिकुमार िुयुबहादुर खुला 

23.  ५०५७१ शुक्ररार् बुमी दलबहादुर धिनिंह खुला 

24.  ५०२३५ िंदेश चौलागाई बालकृष्ण पशुुराम खुला 

25.  ५०१०१ िन्तोष निंह  मािबहादुर िरु खुला 

26.  ५००९७ हकुबहादुर नव.क. लके्ष गोरे खुला 

पुनश्चः रोल िं. ५०४९६ का उमे्मदवारले उत्तरपुक्ष्मिकामा "नक" उले्लख िगरेको हुँदा निर्को उत्तरपुक्ष्मिका रद्द गररएको छ । 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटा । 

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

१-१४ २०७६/११/२८ मदनको १००० बजे  १५-२६ २०७६/११/२८ मदनको १२३० बजे 
 

 

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


