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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. २२९ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।८।१० 

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 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,समूि,उपसमूिः इमिमनयररङ्ग, मसमभल, मव. एण् आ. पदः  इखजजमनयर तिः छैठडौं 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।५।१४ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १३९०३ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ५ - - - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा        ४१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१५ - - - - - - 

 

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

1.  550069 अशोक सापकोटा म लकप्रसाद  ुलमसराम िुला 

2.  550034 आमशषकुमार यादव इन्द्रकुमार रामलमल  िुला 

3.  550042 कमल मज.सी. दलबहादुर कृष्णबहादुर िुला 

4.  550002 मकशोर िनाल ममत्रममर् पोमाकान्त िुला 

5.  550063 कुशल मघममरे लालममर् छमबलाल िुला 

6.  550021 मनमक ा मत्रपाठी रमवन्द्रममर् हररवौंशममर् िुला 

7.  550052 प्रकाश अमिकारी गङ्गािर बासुदेव िुला 

8.  550010 महेश बस्याल मािवप्रसाद हेमालाल िुला 

9.  550008 ममलन भू ेल टेकलाल उमापम  िुला 

10.  550039 युवराज बस्याल कृष्णप्रसाद हररलाल िुला 

11.  550061 रजजन न्यडपाने यामकान्त देमवलाल िुला 

12.  550060 मववेक के.सी. लेषबहादुर जी बहादुर िुला 

13.  550051 मशव शमाा यज्ञप्रसाद मवश्वनाथ िुला 

14.  550020 शेषनारायर् भण्ारी मललाममर् होमनाथ िुला 

15.  550079 सुमनल शे्रष्ठ रामप्रसाद पुननारायर् िुला 
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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 

१-१२ २०७६।९।२८ ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 

१३-१५ २०७६।९।२९ ग े मदनको ११:०० बजे मदनको १२:०० बजे 
 

 
(मािवप्रसाद लम्साल) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 


