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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. २०७ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।८।४ 

लोक सेवा आयोग, पोखरा कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  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 उखिखख  

सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शाखामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ । 

सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा,समूिः इमिमनयररङ्ग, मसमभल पदः  इखजजमनयर तिः छैठडौं 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।५।१३ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १२९५१ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ३७ - - - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा        २९८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३५ - - - - - - 

 

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

1.  450413 अखखल सुबेदी पद्मराज डण् डपार्ी खुला 

2.  450602 अम   खनाल मशवकान्त भोटु खुला 

3.  450035 अमभनव गड म शोभाकान्त टीकाराम खुला 

4.  450107 आमशककुमार के्षत्री  मडलबहादुर  ोकबहादुर खुला 

5.  450092 उदय बास्तोला ओमप्रसाद पदमप्रसाद खुला 

6.  450397 कमपल पनेरु डालप्रसाद मटकाराम खुला 

7.  450280 ज्यो ी थापा खखमबहादुर कुलबहादुर खुला 

8.  450279 मदमलप खाँर् खखमबहादुर म लबहादुर खुला 

9.  450268 नमवन जोशी कृष्णराज मजवनमनमि खुला 

10.  450293 मनरजकुमार के्षत्री रेमबहादुर दलबहादुर खुला 

11.  450010 प्रज्वल मगरी पुरन मािव खुला 

12.  450273 मनोज शमाा वागे्ल ज्ञान दण्पार्ी खुला 

13.  450109 मािव काकी लोकबहादुर ईन्द्रबहादुर खुला 

14.  450003 मािवप्रसाद देवकोटा  नुरनारायर् मदननाथ खुला 

15.  450012 राजन रानाभाट झपटबहादुर मो ीलाल खुला 

16.  450258 राजेश नेपाल नारायर् िनजजय खुला 

17.  450322 राजेश बजजरा टेकबहादुर मिुसोिन खुला 

18.  450069 मवदुर सुवेदी मडिीराम ख्यामनारायर् खुला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

19.  450066 मवशाल ढकाल अरुर् मचरखजजबी खुला 

20.  450018 शमु्भ के.सी. ईन्द्रबहादुर रामचन्द्र खुला 

21.  450006 मशव ज्ञवाली लोकप्रसाद रमनप्रसाद खुला 

22.  450055 शोभा शमाा  यामप्रसाद श्रीबिभ खुला 

23.  450291 सन्तोष थापा यामबहादुर चक्रबहादुर खुला 

24.  450541 सन्तोष पडडेल जय गोमवन्दप्रसाद खुला 

25.  450564 सखन्दप मरहट्टा हररबाबु मुरमलबाबु खुला 

26.  450259 सन्दीप भण्ारी मशवकुमार म लकप्रसाद खुला 

27.  450424 सममर खड्का मज बहादुर मबरबहादुर खुला 

28.  450304 सरोज पराजुली  सागर कृष्णप्रसाद खुला 

29.  450308 सागर आचाया ऋमषराम शामलगराम खुला 

30.  450532 सागर पडडेल नगेन्द्रराज नन्दलाल खुला 

31.  450323 सुजन पराजुली मुखक्तराम देवनारायर् खुला 

32.  450416 सुमदप आचाया रामप्रसाद पे्रमदत्त खुला 

33.  450131 सुमदप बराल गेहेन्द्रराज मभमनाथ खुला 

34.  450002 सुरेश गड म रामप्रसाद महमलाल खुला 

35.  450037 सुमशल ढुौंगाना  लोकनाथ मनत्यानन्द खुला 

 

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 
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(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 


