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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. २१२ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।८।५ 

लोक सेवा आयोग, सुरे्ख  कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखर्ख  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 उखिखर्ख  

सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शार्खामा 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 १४८५१ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः २६ - - - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा        १०० 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
२७ - - - - - - 

 

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

1.  650104 ईश्वरी ढकाल मनहरर मभमलाल रु्खला 

2.  650185 कुमाररे्खमसुन्दर शाही  महमबहादुर पृमथबहादुर रु्खला 

3.  650159 र्खगेन्द्र ऐडी मनलाल हरीबहादुर रु्खला 

4.  650135 रे्खमराज पोर्खरेल  मटकाप्रसाद मशवराज रु्खला 

5.  650020  ुफान मजजङ्ग के.सी. मभमसेन कृष्ण रु्खला 

6.  650110 नमवन थापा जग बहादुर मभमबहादुर रु्खला 

7.  650093 नारायर् पोर्खरेल गोमवन्द इन्द्रबहादुर रु्खला 

8.  650037 प्रमबन बसे्न  कमलराज ररमबहादुर रु्खला 

9.  650028 पे्रमप्रकाश र्खत्री मो ीलाल मनु रु्खला 

10.  650004 मबभुषर्कुमार र्खड्का मदपबहादुर लालबहादुर रु्खला 

11.  650068 मबषु्णबहादुर रोकाया मसह नारमसौंह रु्खला 

12.  650118 मधुसुदन के.सी. पूर्ाबहादुर ममनबहादुर रु्खला 

13.  650079 मनोज के.सी. पूर्ाबहादुर गगनबहादुर रु्खला 

14.  650052 महेश काफे्ल भोजराज मडलाराम रु्खला 

15.  650058 महेश देवकोटा मटकाराम यनप्रसाद रु्खला 

16.  650154 मोहन मि पदमबहादुर मकर रु्खला 

17.  650128 यज्ञबहादुर काकी शेरबहादुर डम्बरबहादुर रु्खला 

18.  650098 राजाराम ररजाल रामेश्वर नरेन्द्रप्रसाद रु्खला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

19.  650091 राजेन्द्र ठकुिा  बहादुर धुनलाल रु्खला 

20.  650074 राजेश गड म  मवषु्णप्रसाद भक्तीराम रु्खला 

21.  650001 रामराज शाही भैबहादुर रुपधन रु्खला 

22.  650105 रुपेश के.सी. मबरेन्द्रबहादुर नरबहादुर रु्खला 

23.  650123 मशवराज गोसाई रत्नबहादुर रर्बहादुर रु्खला 

24.  650051 शैलेन्द्रदेव मगरी पे्रमदेव चन्द्रदेव रु्खला 

25.  650010 सजान राव   बमबहादुर नेउरे रु्खला 

26.  650101 सुबाशमबक्रम शाही भर मबक्रम कर्ाबहादुर रु्खला 

27.  650136 हररबहादुर बुढा  र्खड्ग हररमुन रु्खला 

 

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 
 


