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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५१४ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२९ 

लोक सेवा आयोग, पोिरा 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,समूहः इमिमनयररङ्ग, सभे पदः  अममन तहः चडथो 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।२२ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १२९६५ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ११ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       १५६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१६ - - - - - - 

 

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

1.  ४५००७३ अनिल बोगटी  रामकृष्ण जगतबहादुर खुला 

2.  ४५०२०९ अमृत अनिकारी पे्रमप्रसाद बलराम खुला 

3.  ४५०२९० जिम शाही जयबहादुर मोनतलाल खुला 

4.  ४५०१६७ डेकेशकुमार शाही पारमबहादुर नबरबहादुर खुला 

5.  ४५०२५४ नदिेश मुराउ रामकरि दसरथ खुला 

6.  ४५०२४१ नदिेशबाबु के.सी. होमबहादुर रगबहादुर खुला 

7.  ४५०२२४ िन्दप्रसाद चौलागार्इ नतलकप्रसाद रामचन्द्र खुला 

8.  ४५०१८२ प्रदीप रािा रुकुमबहादुर गुमबहादुर खुला 

9.  ४५०१८९ पे्रमप्रकाश के.सी.  जगिि हररलाल खुला 

10.  ४५००६४ नमलि शे्रष्ठ हुमकुमार रत्नमाि खुला 

11.  ४५०१७० नििोद अनिकारी बालकृष्ण नललु खुला 

12.  ४५०१७६ सन्दन्दप सुिेदी  ििप्रसाद नमत्रलाल खुला 

13.  ४५०२४८ सने्दश सापकोटा मोहिप्रसाद भािुभक्त खुला 

14.  ४५०१७३ सुनदप अयाइल िारायण लोकु खुला 

15.  ४५०२३३ सुिास लौडारी टंकप्रसाद नदििाथ खुला 

16.  ४५००५२ सुनशल सुबेदी शानलकग्राम झलक खुला 
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अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, पोिरा कायाालय, पोिरा । 

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

१-१६ २०७६/११/३० मदनको १२३० बजे  - - - 
 

 

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

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 

 

 

 


