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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५०४ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२८ 

लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर 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 १६३६६ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ९ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       ४७२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
२६ - - - - - - 

 

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

1.  ८३०१२४ अजय खाती डवलबहादुर पे्रमबहादुर खुला 

2.  ८३०५३० कमलबहादुर बुढा धनबबरे दले खुला 

3.  ८३०३७३ करन मवष्ट डम्मरे दम्वा खुला 

4.  ८३०४२१ कालुब िंह पाल रतनब िंह कृपा खुला 

5.  ८३०१८२ केशबदत्त जोशी धमाानन्द नेउटे खुला 

6.  ८३०१६३ खगेन्द्रराज जोशी  काबलप्र ाद प्रयागदत्त खुला 

7.  ८३०४५४ जय कुुँ वर पदमबहादुर गगनब िंह खुला 

8.  ८३०४५२ बतर्ाराज जोशी कुम्भराज अम्मरराज खुला 

9.  ८३०११० तेजबहादुर देउवा  पेब िं दानबहादुर खुला 

10.  ८३००२२ बदपकब िंह धामी गोकर्ाब िंह दामोदरब िंह खुला 

11.  ८३०११७ बदलानन्द जोशी कृष्णनन्द हररदत्त खुला 

12.  ८३००६० दुगााप्र ाद भट्ट देबराज गौररलाल खुला 

13.  ८३००९८ नरेन्द्रब िंह महर बकङडो गिंगे खुला 

14.  ८३०५१५ बबनोदबहादुर ब िंह  धनबहादुर जिंगबहादुर खुला 

15.  ८३०४६३ बब नदत्त भट्ट मदनदत्त पुनेदत्त खुला 

16.  ८३०१२७ मदनबहादुर बडुवाल धुवाबहादुर रत्न खुला 

17.  ८३०२०१ मदनराज अवस्र्ी कृष्णदत्त भानदेव खुला 

18.  ८३००३७ महेशप्र ाद जोशी भोजराज गरे्शदत्त खुला 

19.  ८३०५४९ रबवन्द्रब ह  ाउद मानब िंह बजतब िंह खुला 
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20.  ८३००८२ राजबहादुर चन्द पदमबहादुर झुपुर खुला 

21.  ८३०५३४ राजबहादुर शाह नरबहादुर करबवरब िंह खुला 

22.  ८३०००९ रोबहतप्र ाद जोशी मोहनदेव नारायर्दत्त खुला 

23.  ८३०१३६ शिंकरदत्त अवस्र्ी हररदत्त धमाानन्द खुला 

24.  ८३०४०४ शैलेन्द्रकुमार बव.क.  गोखे अबतत खुला 

25.  ८३००२९  ुबाषकुमार शाही टेकेन्द्रबहादुर गोपाल खुला 

26.  ८३०१४१ हररचन्द्र बडाल जयब िंह आनब िंह खुला 

पुनश्चः रोल निं. ८३०५१६ का उमे्मदवारले उत्तरपुस्तिकामा "बक" उले्लख नगरेको हुँदा बनजको उत्तरपुस्तिका रद्द गररएको छ । 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कायाालय, महेन्द्रनगर । 

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

१-१४ २०७६/११/२१ मदनको १२३० बजे  १५-२६ २०७६/११/२१ मदनको ३०० बजे 
 

 

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

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 

 

 

 


