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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५१२ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२९ 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  ं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 १२०१४ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ११ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       २०८ 

अन्तवाातााको लालग छन ट 

भएको संख्ा 
१७ - - - - - - 

 

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

1.  ३१०२७४ अर्जुन विष्ट कविराम हकजु  खजला 

2.  ३१००१६ उषा बन्र्ारा सावलकराम अवनरुद्र खजला 

3.  ३१००१८ केशर वर्.सी. खखमबहादजर वनरबहादजर खजला 

4.  ३१०१४१ चन्द्रज्योती खत्री खजमबहादजर देिीलाल खजला 

5.  ३१०१६० र्यराम थापा चन्द्रबहादजर कज लबहादजर खजला 

6.  ३१००७० टेकबहादजर घतीमगर वर्तबहादजर ररखीराम खजला 

7.  ३१०२७८ ठाकज रवसिंह खत्री  धनबहादजर पररमल खजला 

8.  ३१००६० विल्लीरार् अवधकारी वचरञ्जिी र्गजलाल खजला 

9.  ३१०१०० दीखि विष्ट केदार रामबहादजर खजला 

10.  ३१००६९ दजगाुप्रसाद अवधकारी वचरञ्जिी र्गजलाल खजला 

11.  ३१००७७ वबनायकवकशोर वसिंह रार्कज मार र्गवदश खजला 

12.  ३१००४८ भाष्कर खवतििा नरहरी वसरापती खजला 

13.  ३१००२३ शैलेशचन्द्र रािल दजगाु दन्तलाल खजला 

14.  ३१०१०१ शोभा परार्जली वदपकप्रसाद रुद्रप्रसाद खजला 

15.  ३१०३०९ सने्दश दाहाल पजरुषोत्तम इन्दजिर खजला 

16.  ३१०२१४ सजशील वसिंह नरेन्द्रबहादजर र्िंगबहादजर खजला 

17.  ३१०१२३ सजखिता पौिेल  नेत्रप्रसाद वटका खजला 

पुनश्चः रोल नौं. ३१०१७० का उिेदवारले उत्तरपुखस्तकामा "मक" उले्लि नगरेको हँुदा मनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ । 
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अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, काठमाडडौं कायाालय, काठमाडडौं । 

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

१-१४ २०७६/१२/३ मदनको १२३० बजे  १५-१७ २०७६/१२/३ मदनको ३०० बजे 
 

 

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

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 

 

 

 


