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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. २०६ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।८।४ 

लोक सेवा आयोग, हेटडौंडा कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  

उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको 

लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूलिक परीक्षण र अन्तवाातााको 

लालग छनौट भएका उमे्मदवारिरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनतम योग्यता एकीन हुने समू्पणा प्रमाणपत्र 

तथा अन्य आवश्यक कागजातिरू र दरिास्त फारामको प्रथम र तृतीय पाना २/२ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले 

७(सात) लदन लभत्र यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालणत 

गरी रुजू गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रिरू नपुर् याएमा जुनसुकै 

बित दरिास्त रद्द हुनेछ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा मामथ उखिखि  

सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शािामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ । 

सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा,समूिः इमिमनयररङ्ग, मसमभल पदः  इखजजमनयर तिः छैठडौं 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।५।१३ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १२५५१ - - - - - - 

लकलसमः  िुला मलिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २९ - - - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा        १३९ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३६ - - - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  410003 अजय न्यडपाने भुममनन्दन पूर्ािर िुला 

2.  410117 अमभषेक पाणे् डोलराज होमनाथ िुला 

3.  410022 आदशा पोखे्रल कृष्णप्रसाद जीवप्रसाद िुला 

4.  410015 उदय म वारी ठाकुरप्रसाद सोमालाल िुला 

5.  410012 उद्धब ररमाल मप ाम्बर हररलाल िुला 

6.  410060 मकशोर िम वडा ममर्प्रकाश वेदप्रकाश िुला 

7.  410228 जीवन शे्रष्ठ मडलनारायर् राजकुमार िुला 

8.  410180 मदपकराज मघममरे राधाकृष्ण देमवदत्त िुला 

9.  410039 मदपेश न्यडपाने मदपकप्रसाद पे्रमप्रसाद िुला 

10.  410113 मदमलप पौंज्ञानी थानेश्वर  ाराकान्त िुला 

11.  410083 नमराज काफे्ल कामसराम पदम िुला 

12.  410061 नमवन पाणे् मवषु्णलाल नरदेव िुला 

13.  410120 पुजा काकी पदमबहादुर नरबहादुर िुला 

14.  410268 पुजा राई  मनराश हस्तबहादुर िुला 

15.  410153 पुष्कर अमधकारी लोकनाथ मनमधलाल िुला 

16.  410006 प्रकाश मगर पदमबहादुर पृथीबहादुर िुला 

17.  410203 प्रभा  बराल कृष्णप्रसाद दुगाादत्त िुला 

18.  410067 प्रमोदकुमार ररजाल चे नाथ मवश्वाममत्र िुला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

19.  410190 मबमन  ओझा मबषु्णहरर भुवनेश्वर िुला 

20.  410100 माधव काफे्ल घनश्याम दुगााप्रसाद िुला 

21.  410091 रखजज  मह ो  देवनारायर् बोधा िुला 

22.  410043 मवशाल कडेल  रामेशकुमार कुलप्रसाद िुला 

23.  410288 मवषु्णप्रसाद कौं डेल  भुवानन्द प्रमानन्द िुला 

24.  410263 शममाला पडडेल  मबश्वबिु बाबुराम िुला 

25.  410276 सखन्दप ओझा केदारनाथ शमशधर िुला 

26.  410264 सखन्दप ढकाल कृष्णप्रसाद लालनाथ िुला 

27.  410102 सखन्दप पराजुली छायादत्त टीकादत्त िुला 

28.  410199 सने्दश लाममछाने  रमेशप्रसाद जगन्नाथ िुला 

29.  410285 समम ा पडडेल  झलकनाथ नन्दलाल िुला 

30.  410144 समुन्द्र कौं डेल  मदलराम कृष्णलाल िुला 

31.  410255 मसजाना मगरी सानुकाजछा पशुपम  िुला 

32.  410201 सीमा पहाडी धु्रवप्रसाद जयनारायर् िुला 

33.  410286 सुजन अमधकारी जयराम रुद्रप्रसाद िुला 

34.  410231 सुमदप भट्टराइा सुयाप्रसाद लेिनाथ िुला 

35.  410225 सुमदप रेग्मी हररप्रसाद जगन्नाथ िुला 

36.  410183 सुमनल अमधकारी मशवप्रसाद थाौंकानाथ िुला 

 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर काठमाडडौं । 
 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम 

ब. क्र. नं. लमलत सामूलिक परीक्षण अन्तवााताा कायाक्रम 
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(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 


