
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५१८ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२९ 

लोक सेवा आयोग, सुिेत कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  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,समूहः इमिमनयररङ्ग, सभे पदः  अममन तहः चडथो 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।२२ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १४८६४ - - - - - - 

लकलसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दहलत अपाङ्ग हप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ७ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा        १३५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
११ - - - - - - 

 

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

1.  ६५०१७१ कमल ढुङ्गाना टिकालाल पदमलाल खुला 

2.  ६५०१७६ कृष्णराज वली नरबहादुर उदु खुला 

3.  ६५००६४ केशव सावद सुरबहादुर समे खुला 

4.  ६५०१८४ चन्द्रबहादुर डााँगी रामबहादुर काला खुला 

5.  ६५००१४ टदनेशकुमार के.सी. रेशमकुमार जोटगराम खुला 

6.  ६५०१२१ धममराज बुढा बलराम नने्द खुला 

7.  ६५०२३७ पदमराज भण्डारी धटनराम नखरे खुला 

8.  ६५००४२ पुर्मबहादुर टबष्ट जयबहादुर कालीबहादुर खुला 

9.  ६५०११८ पे्रमबहादुर थापा नरतमबहादुर  जयबहादुर खुला 

10.  ६५००४१ युवराज टब.सी. िोपबहादुर नरबहादुर खुला 

11.  ६५००३७ टवनोदकुमार टसिंह िेकबहादुर टवषु्णबहादुर खुला 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, सुिे  कायाालय, सुिे । 

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

१-११ २०७६/११/२१ मदनको ३०० बजे  - - - 
 

 

 
(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 


