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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. २१५ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।८।८ 

लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  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 उखिखि  

सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शािामा 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 १६३५१ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः २८ - - - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा       १७९ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
३५ - - - - - - 

 

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

1.  830201 आकाश जोशी हररदत्त िीमानन्द िुला 

2.  830209 कमलराज ओझा  ाराप्रसाद गौंगाराम िुला 

3.  830112 कृष्णबहादुर चलाउने हुमा बहादुर शमशराम िुला 

4.  830133 केशराज न्यडपाने मबमलािर गाने िुला 

5.  830124 केशवबहादुर पाल दलबहादुर रनबहादुर िुला 

6.  830157 िेमराज रेग्मी देवराज देवीप्रसाद िुला 

7.  830088 गोपालमसौंह भण्ारी पे्रममसौंह मबरभानमसौंह िुला 

8.  830099 टौंकप्रसाद ओझा नरेन्द्रराज हररकृष्ण िुला 

9.  830298 मदनेश भट्ट बले्दव घनश्याम िुला 

10.  830193 मदपक धामी बहादुरमसौंह गडरमसौंह िुला 

11.  830074 नमवनकुमार मसौंह दलबहादुर धनलाल िुला 

12.  830019 पवनमसौंह मवष्ट मवषु्ण धमाानन्द िुला 

13.  830005 पुर्ा कँुवर बहादुरमसौं  ारामसौं िुला 

14.  830177 प्रशान्त अमधकारी नन्दलाल जगन्नाथ िुला 

15.  830065 मबषु्णराज जोशी मशवराज रामप्रसाद िुला 

16.  830165 भर  चन्द शेरबहादुर महावीर िुला 

17.  830132 भर राज जोशी गोमवन्दराज गरे्शदत्त िुला 

18.  830179 भानमसौंह धामी मानबहादुर जोगी िुला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

19.  830106 भुवन बाग लक्ष्मर्दत्त रघुवरदत्त िुला 

20.  830224 मनोज भट्ट गडरीदत्त लक्ष्मीदत्त िुला 

21.  830196 महेन्द्र बोहरा राम रते्न िुला 

22.  830307 महेश्वरी धामी देवमसौंह हरमज  िुला 

23.  830086 योगेन्द्र शाही िड्गबहादुर जोगबहादुर िुला 

24.  830004 रमवचन्द्र जोशी चे राज रघुनाथ िुला 

25.  830011 राजु िड्का कमलमसौं जोगराज िुला 

26.  830015 राजेन्द्र रावल लोकबहादुर प्रसाद िुला 

27.  830320 राजेन्द्रमसौंह ठगुन्ना नरमसौंह ललुवा िुला 

28.  830102 रामप्रसाद अवस्थी धमाानन्द मबरभान िुला 

29.  830232 रेिा भट्ट मोहनदेव धनीदत्त िुला 

30.  830093 लमल प्रसाद पन्त यज्ञराज केशवराज िुला 

31.  830168 शुशीला बजगाइा कृष्णराज नन्दाराम िुला 

32.  830154 सत्यराज ओली लालबहादुर रनी िुला 

33.  830138 सन्तोष चन्द ममनबहादुर धनबहादुर िुला 

34.  830110 सुदशानदेव पाणे्य बद्रीदत्त रामदत्त िुला 

35.  830241 हन्सराज भट्ट हरीदत्त रेवाधर िुला 

 

 

 

 

 

 

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 
 


