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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४९३ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२७ 

लोक सेवा आयोग, िोटाङ 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 ११०१० - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः १४ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ३७२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
२६ - - - - - - 

 

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

1.  ११००४० आङ्गडेण्डी शेर्पा र्पसपङओङचुक तेम्बप खुलप 

2.  ११०१७५ कमल जिरेल लोकबहपदुर धनमपन खुलप 

3.  ११०२८९ करनजसह महर जकशनजसह गौरजसह खुलप 

4.  ११०२८८ कुमपरबहपदुर कपकी इन्द्रबहपदुर नरबहपदुर खुलप 

5.  ११०१४७ गिेन्द्र महत सुिाबहपदुर रु्र्ाबहपदुर खुलप 

6.  ११०४४७ गरे्श रपइा असुरमपन चतुरमपन खुलप 

7.  ११००४९ जगतप ररिपल कपशीरपम बजलभद्र खुलप 

8.  ११०४७६ जिकपप्रसपद दपहपल तपरपनपथ गोजिन्दप्रसपद खुलप 

9.  ११०३१० जिकपरपि न्यौर्पने उर्पध्यपय प्रयपगरपि धुब्रप्रसपद खुलप 

10.  ११०४६४ डम्बर कुलुङ धनप्रसपद गञ्जप्रसपद खुलप 

11.  ११००२३ डेिरपि र्हपडी मोजतखड्ग होमनपथ खुलप 

12.  ११०२४८ तपन्िीङ तपमपङ गोर्पलबहपदुर र्दमबहपदुर खुलप 

13.  ११०२०७ देिकृष्ण खड्कप बोधबहपदुर जतलकबहपदुर खुलप 

14.  ११०२१९ नन्दरपि रोकपयप दलु खड्क खुलप 

15.  ११०२२४ प्रकपश दपहपल इन्द्रकुमपर रपमप्रसपद खुलप 

16.  ११०४७७ प्रकपश र्ोखरेल रु्ष्करदेि नन्दलपल खुलप 

17.  ११००१७ बजिन जिजमरे जमत्रलपल र्दमलपल खुलप 

18.  ११०४७८ बपबुरपम जिजमरे ररद्धिप्रसपद जशिप्रसपद खुलप 

19.  ११०२६५ भुजमकप धमलप सोमनपथ जहरलपल खुलप 
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20.  ११०२६४ रजबन जनरौलप केिलप्रसपद िंशीधर खुलप 

21.  ११००२५ रपिन रपइा धनबहपदुर मपइधन खुलप 

22.  ११००४३ जिमलप मगर रुद्रबहपदुर मपनबहपदुर खुलप 

23.  ११०२०२ सने्दश खड्कप फौदजसह जतथाबहपदुर खुलप 

24.  ११०२५६ सरोि सपकी कपलीबहपदुर र्परतबहपदुर खुलप 

25.  ११००४७ सृिन अजधकपरी तपरपमजर् हका बहपदुर खुलप 

26.  ११०४२० ज्ञपनेन्द्र र्रपिुली  कृष्णप्रसपद छजबलपल खुलप 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, िोटाङ कायाालय, िोटाङ । 

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

१-८ २०७६/११/२८ मदनको १००० बजे  ९-१६ २०७६/११/२८ मदनको १२३० बजे 

१७-२२ २०७६/११/२८ मदनको ३०० बजे  २३-२६ २०७६/११/२९ मदनको १००० बजे 
 

 

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

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 

 

 

 


