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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४९९ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२८ 

लोक सेवा आयोग, बुटवल 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 १३९१८ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः १४ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ३१६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३० - - - - - - 

 

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

1.  ५५००७४ अर्जुनकज मार विष्ट काविबहादजर विर खजिा 

2.  ५५०३४४ इन्द्रमणी खनाि टेकबहादजर डण्डपानी खजिा 

3.  ५५००७२ ऋषब शमाु रै्सी गोविन्दप्रसाद गजरुप्रसाद खजिा 

4.  ५५०१७७ कमि वि.सी. चने्द्र चंखे खजिा 

5.  ५५०२२५ छवििाि कज िर भिानीशंकर वभमबहादजर खजिा 

6.  ५५०२११ र्नक विष्ट बजदे सेते खजिा 

7.  ५५००९५ र्यप्रकाश थापा  वटके खके खजिा 

8.  ५५०१९० झिक खत्री  र्यबहादजर कवसुङ खजिा 

9.  ५५०३५८ वदनेश वब.क.  तजिाराम पदे्म खजिा 

10.  ५५००४८ वदपेन्द्र अविकारी र्गन्नाथ दजगाुप्रसाद खजिा 

11.  ५५०३४५ िनबहादजर सहकारी रनबहादजर महावसगे खजिा 

12.  ५५०३०२ निरार् िावमछाने मजक्तीप्रसाद वतिक खजिा 

13.  ५५००३९ प्रविर पजन वभउछे विरबहादजर खजिा 

14.  ५५०००८ पे्रम रै्सिाि रामानन्दप्रसाद हररहरप्रसाद खजिा 

15.  ५५०१९१ बिबहादजर महतारा  कााँवसराम करवबर खजिा 

16.  ५५०१८१ बसन्तबहादजर कजाँ िर यमबहादजर रामबहादजर खजिा 

17.  ५५०२१४ मंगि भण्डारी वदिबहादजर देउर्ीत खजिा 

18.  ५५०२८८ मवनषा खड्का खखमबहादजर सपुवर्त खजिा 

19.  ५५०१८८ योगेन्द्ररार् वगरी मानबहादजर प्रताप खजिा 
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20.  ५५००६९ रुपचन्द्र िरािा विरबहादजर रुपराम खजिा 

21.  ५५०३०३ िोकेन्द्र डााँगी कृष्णबहादजर रत्नबहादजर खजिा 

22.  ५५०३५५ विक्रम चजदारा र्यबहादजर वििाबहादजर खजिा 

23.  ५५०१०७ विनोद न्यौपाने गोपाि वहरािाि खजिा 

24.  ५५००८९ विशाि ओिी  मनवर्त देउराम खजिा 

25.  ५५०३५३ सन्तिाि यादि भजटाई मोवतिाि खजिा 

26.  ५५००४९ सन्तोष खनाि नरबहादजर खगेश्वर खजिा 

27.  ५५०२६० साबीत्रा ठडराई होमप्रसाद केहरवसंह खजिा 

28.  ५५०३४९ वसताराम चौिरी कोदज खजवसराम खजिा 

29.  ५५००२१ सजर्न भजसाि वदपकबहादजर कणुबहादजर खजिा 

30.  ५५००९९ सजरेश न्यौपाने िनरार् नन्दकृष्ण खजिा 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालय, बुटवल । 

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

१-१६ २०७६/११/२२ मदनको १२३० बजे  १७-३० २०७६/११/२२ मदनको ३०० बजे 
 

 

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

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 

 

 

 


