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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. २३१ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।८।१० 

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 सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको 

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

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

तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू 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 प्रमाणपत्रहरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालणत 

गरी रुजू गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रहरू 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,समूह,उपसमूहः इमिमनयररङ्ग, मसमभल, मव. एण् आ. पदः  इखजजमनयर तहः छैठडौं 

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

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १६३५२ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ८ - - - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा        ४४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
२२ - - - - - - 

 

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

1.  830073 अनेश शे्रष्ठ मदनेशकुमार मदिीबहादुर िुला 

2.  830078 आकाश जोशी हररदत्त िीमानन्द िुला 

3.  830055 ईश्वर बराल गुर्मनमि मनमिलाल िुला 

4.  830063 मकशोर भट्ट चे राज दुगाादत्त िुला 

5.  830026 गोपालमसौंह भण्ारी पे्रममसौंह मबरभानमसौंह िुला 

6.  830033 जगमदश मबष्ट िनमसौंह अने्त िुला 

7.  830088 जनकबहादुर िड्का बमबहादुर शेरबहादुर िुला 

8.  830040 मदपक िामी बहादुरमसौंह गडरमसौंह िुला 

9.  830043 मदपेन्द्रप्रसाद जोशी हररदत्त मबरे िुला 

10.  830023 नमवनकुमार मसौंह दलबहादुर िनलाल िुला 

11.  830030 भुवन बाग लक्ष्मर्दत्त रघुवरदत्त िुला 

12.  830031 महेन्द्रमसौंह डागाँ पदममसौंह जयबहादुर िुला 

13.  830095 महेश्वरी िामी देवमसौंह हरमज  िुला 

14.  830059 योगेन्द्र शाही िट्कबहादुर जोगबहादुर िुला 

15.  830094 रमबन्द्र उपे्र ी हररप्रसाद दुगााप्रसाद िुला 

16.  830007 रामप्रसाद अवस्थी िमाानन्द मबरभान िुला 

17.  830071 शुशीला बजगाइा कृष्णराज नन्दाराम िुला 

18.  830076 सत्यराज ओली लालबहादुर रनी िुला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

19.  830082 सुवाश पाठक यज्ञराज दामोदर िुला 

20.  830066 सडरभ कलडनी कृष्णदत्त भमगरथ िुला 

21.  830101 हन्सराज भट्ट हरीदत्त रेवािर िुला 

22.  830086 मक्षम ज भट्ट हेमराज मशवराज िुला 

 

सामूलहक परीक्षण र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर काठमाडडौं । 
 

सामूलहक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम 

ब. क्र. नं. लमलत सामूलहक परीक्षण अन्तवााताा कायाक्रम 

१-१२ २०७६।९।२९ ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 

१३-२२ २०७६।१०।१ ग े मदनको ११:०० बजे मदनको १२:०० बजे 
 

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

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 


