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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५०० /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२८ 

लोक सेवा आयोग, दाङ 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 १४४८० - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः १० - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ८३९ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१७ - - - - - - 

 

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

1.  ६१०२८५ इन्द्रबहादुर घर्तीमगर गोपीलाल हर्क राम खुला 

2.  ६११११० गणेश डाांगी गोबर्कन बल्जिर्त खुला 

3.  ६१०३८० चिरनबहादुर सारुमगर चललाबहादुर मनचिर खुला 

4.  ६११११२ चििन चर्तरुिा र्नसुरे उदे खुला 

5.  ६१००४५ नारायण खड्र्ा िगचिर पदमचसांह खुला 

6.  ६१०३४१ पबनरु्मार रे्.सी. महेश्वर र्चलभान खुला 

7.  ६१०१५५ बलबहादुर बसे्नर्त डम्बरे चिरे् खुला 

8.  ६१००७० मदन ररिाल भोिराि दोमार्ान्त खुला 

9.  ६१००८५ यमराि रािर्त लोर्बहादुर थुमचसांह खुला 

10.  ६१०२६६ लक्ष्मी चसिाली चिरबल मोर्तीलाल खुला 

11.  ६१०९०२ चललाबहादुर र्िर रु्तर्मान ल्जखमबहादुर खुला 

12.  ६१०३८८ िालाराम शमाक चललाराम रृ्पाराम खुला 

13.  ६१०५५८ चशखर पुनमगर देबहादुर नरहरी खुला 

14.  ६१०२२३ चशिरु्मार ओली देबहादुर र्मकप्रसाद खुला 

15.  ६१०५१४ सुदाम पौडेल भचिलाल र्लु खुला 

16.  ६१०३२५ हररबहादुर रे्.सी. भद्रबहादुर लालचिर खुला 

17.  ६१०५६७ हरीबहादुर चबष्ट िक्रबहादुर खड्रे् खुला 

पुनश्चः रोल नां. ६१०६१७ र्ा उमे्मदिारले उत्तरपुल्जिर्ामा "चर्" उले्लख नगरेर्ो हुँदा चनिर्ो उत्तरपुल्जिर्ा रद्द गररएर्ो छ। 
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अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, दाङ कायाालय, दाङ । 

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

१-१४ २०७६/११/२९ मदनको १२३० बजे  १५-१७ २०७६/११/२९ मदनको ३०० बजे 
 

 

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

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 

 

 

 


