
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४९६ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२८ 

लोक सेवा आयोग, हेट डंा 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 १२५६३ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ११ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       १३४ 

अन्तवाातााको लालग छन ट 

भएको संख्ा 
२६ - - - - - - 

 

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

1.  ४१००५५ उज्वल घिघिरे िनश्याि देवीप्रसाद खुला 

2.  ४१००३४ केशबप्रसाद दहाल नेत्रप्रसाद कृष्णप्रसाद खुला 

3.  ४१००१८ गुणराज शे्रष्ठ डम्बरबहादुर घििबहादुर खुला 

4.  ४१०१२४ टुकुराज चौधरी िद्रप्रसाद उजरु खुला 

5.  ४१००१५ घडल्ली अघधकारी नन्दप्रसाद चन्द्रप्रसाद खुला 

6.  ४१००१६ धनबहादुर थापा ऐिान कु्यिल खुला 

7.  ४१०११६ नरेन्ददत्त िट्ट हररदत्त धिाानन्द खुला 

8.  ४१००५२ घनरु घजरेल  टहलबहादुर गणेशबहादुर खुला 

9.  ४१००२५ प्रघवण िक्त रािचन्द्र जनकलाल खुला 

10.  ४१०१५७ प्रवेश सापकोटा हररचन्द्र यदुनाथ खुला 

11.  ४१०००८ पे्रिबहादुर रावत चतुरे नैना खुला 

12.  ४१००८२ िाधब बुलााकोटी चन्द्रबहादुर घतलकबहादुर खुला 

13.  ४१०१२२ घिलन अघधकारी के्षत्री पे्रिबहादुर ररतबहादुर खुला 

14.  ४१०११७ िीना अयााल शे्रष्ठ रािबहादुर पदिबहादुर खुला 

15.  ४१००३२ यज्ञवन काकी घहरण्यबहादुर लालध्वज खुला 

16.  ४१००३० रंघजत ररिाल बुद्धिप्रसाद िघगरथ खुला 

17.  ४१००२७ राजेन्द्रबहादुर बोहरा धनबहादुर बीरबहादुर खुला 

18.  ४१०१०४ रािशंकर चौलागाई नन्दप्रसाद आदीराि खुला 

19.  ४१०१२१ रुपक िोरसाइनी हररप्रसाद यिघनघध खुला 
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20.  ४१०००५ लोकराज पाणे्डय रािराज धिाराज खुला 

21.  ४१००६८ संघजव सापकोटा कृष्णप्रसाद हररप्रसाद खुला 

22.  ४१०१११ सघबता घबष्ट घिनबहादुर यन्काबहादुर खुला 

23.  ४१००६२ सुिन शे्रष्ठ िीिबहादुर घशवलाल खुला 

24.  ४१००३८ सुद्धिता काकी रािबहादुर िुद्धक्तबहादुर खुला 

25.  ४१०११८ ज्ञाननारायण शे्रष्ठ िानबहादुर िोहन खुला 

26.  ४१००३९ ज्ञानेन्द्र नेपाल अजुानप्रसाद बद्रीनाथ खुला 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, हेटडौंडा कायाालय, हेटडौंडा । 

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 
 

 

 

 


