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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५५ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७८।४।१३ 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  ंकायाालय, काठमाडडौंबाट 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, समूहः  इमिमनयररङ्ग, मसमभल, जनरल पदः   सब-इमिमनयर शे्रणीः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७७।१०।२४ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १२००३ - - १२००४ - - - 

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

माग पद संख्ाः  २ - - १ - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                 १७४० 

अन्तवाातााको लालग छन ट 

भएको संख्ा 
१६ - - १० - - - 

 

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

1.  310485 अौंमक  िनाल नवराज टेकप्रसाद िुला 

2.  310309 इौंगलेसकुमार यादव सुरजनारायर् नमसबलाल मधेशी 

3.  310266 नवराज िड्का वेदकुमार नरबहादुर िुला 

4.  310447 नमवन चडधरी लालबाबु मजबछ िुला, मधेशी 

5.  310009 नारायर् ढुौंगाना झनकदत्त कुश्मािर िुला 

6.  310211 पौंकजकुमार यादव  धनपै  राममकसुन मधेशी 

7.  310643 पवन भट्टराई  मटकाराम कोमलप्रसाद िुला 

8.  310625 पुजन सापकोटा  मोहराज भमवलाल िुला 

9.  310311 पे्रमकुमार मह ो अचे्छलाल रामबहादुर मधेशी 

10.  311013 बेदप्रकाश गुप्ता नरेन्द्रकुमार रामलिन मधेशी 

11.  311017 मो. गुलाम रब्बानी  जमनफ हसन मधेशी 

12.  310597 युवराज ढकाल गौंगाप्रसाद पदमप्रसाद िुला 

13.  311174 युवराज वजगाई चन्द्रकान्त भुवानन्द िुला 

14.  310885 रमबन पन्थी लक्ष्मर् मदननाथ िुला 

15.  310422 रमवन अयााल टेकनारायर् उमाकान्त िुला 

16.  311065 राकेशकुमार पौंमड  मबकरु रुदल मधेशी 

17.  310614 राजन सापकोटा  दानबहादुर धनबहादुर िुला 

18.  310406 राजुकुमार यादव बृजमकशोर सत्यनारायर् िुला, मधेशी 
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19.  311116 रूपेशकुमार यादव महामवर कैला िुला, मधेशी 

20.  310949 मववेक मघममरे  जनादान सुयाप्रसाद िुला 

21.  310007 शैलेन्द्र भट्ट  महेन्द्रराज गौंगाप्रसाद िुला 

22.  310335 सुभाष साह रामसुन्दर देवनारायर् िुला, मधेशी 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, काठमाडडौं कायाालय, अनामनगर । 

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

१-१४ २०७८/६/४ मदनको २०० बजे  १५-२२ २०७८/६/५ मदनको ११००बजे 
 

 

 
(सुलशला ग तम) (लनलकण्ठ शमाा) (लनरन्जन शे्रष्ठ) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 

 

 

 


