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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४१ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७८।४।११ 

लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटाबाट 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,समूह,उपसमूहः  इमिमनयररङ्ग, सभे पदः   सभेक्षक शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७७।११।४ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १०१११ १०११२ १०११३ १०११४ १०११५ - - 

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

माग पद संख्ाः  १२ ३ २ ३ १ - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                            ४१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१७ ६ ९ ४ २ - - 

 

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

1.  ५००४१ अौंशु यादव राममवलास मबलट िुला, मधेसी 

2.  ५००९९ अमन ा शे्रष्ठ अम्बरबहादुर पदमलाल आ.ज. 

3.  ५००६१ आकाशकुमार चडधरी  उमेशप्रसाद कमपलदेव िुला, मधेसी 

4.  ५०१३५ आमशष मव.के. दुगााबहादुर कुलबहादुर िुला, दमल  

5.  ५००४९ आमशषबहादुर मवष्ट  हका बहादुर वीरबहादुर िुला 

6.  ५०१३७ उमेश नेम्बाङ्ग टेकबहादुर बलबहादुर आ.ज. 

7.  ५०००४ कृषा मत्रित्री देवकुमार गोकुलप्रसाद ममहला, दमल  

8.  ५०१५२ जेमनशा शाही मौंगलबहादुर मवक्रम ममहला 

9.  ५००२९ मदकेश महजान  राजेन्द्र न्हहुचे्छनारायर् िुला, आ.ज. 

10.  ५०१३४ दीपकमसौंह धामी  उप्परमसौंह देवमसौंह िुला 

11.  ५००६२ मनसान मगरा ी रामबहादुर जसबहादुर िुला, आ.ज. 

12.  ५०१३२ पुजन थापा हका बहादुर पदमबहादुर िुला 

13.  ५००११ प्रर्य पुनमगर कर्ाबहादुर कृष्णबहादुर आ.ज. 

14.  ५०१४४ बुखिबहादुर बोहोरा चोकबहादुर चक्रबहादुर िुला 

15.  ५०१३१ भुवन राजवौंशी जनकलाल धनीलाल िुला, आ.ज. 

16.  ५०१४५ मोहनकुमार के.सी. नन्दराम शेरबहादुर िुला 

17.  ५००७९ मोहनमसौंह महरा मकसनमसौंह गडरमसौंह िुला 

18.  ५०१५३ रन्हजी ादेमव बखे्रल माधवप्रसाद चन्द्रप्रसाद ममहला 
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19.  ५००८५ रमवना शे्रष्ठ सुन्तला चन्द्रबहादुर ममहला, आ.ज. 

20.  ५०१०५ राजेन्द्र मगरी  चक्र मन्नाज िुला 

21.  ५०१५६ राजेशकुमार यादव राजेन्द्रप्रसाद नटाइ मधेसी 

22.  ५००६० मललाकुमारी मगरी मचरन्हजीवी कृष्ण ममहला 

23.  ५००२७ मवश्वास राइा पदमकेशर देमवबहादुर आ.ज. 

24.  ५०१२१ मवषु्ण पडडेल ख्यामनारायर् बालकृष्ण िुला 

25.  ५००५९ समिव बसे्न  गजेन्द्रबहादुर काशीराम िुला 

26.  ५०१४८ सखन्दप थापामगर  मबषु्णबहादुर रर्बहादुर आ.ज. 

27.  ५००८३ सुमन ा िड्का नबराज  ुलबहादुर िुला, ममहला 

28.  ५००४३ सुमम  यादव नागेन्द्र महरा मधेसी 

29.  ५००२६ सुमदप मह  ढालबहादुर सेरबहादुर िुला 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाालय, धनकुटा । 

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

१-७ २०७८/६/१२ मदनको २००बजे  ८-१४ २०७८/६/१३ मदनको ११००बजे 

१५-२१ २०७८/६/१३ मदनको २००बजे  २२-२५ २०७८/६/१४ मदनको ११००बजे 

२६-२९ २०७८/६/१४ मदनको २००बजे  - - - 
 

 

 
(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (लनरन्जन शे्रष्ठ) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


