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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४९८ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२८ 

लोक सेवा आयोग, बागलुङ 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,समूह,उपसमूहः इमिमनयररङ्ग, मसमभल, स्यामनटरी पदः  िा.पा.स.टे. तहः चडथो 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।२३ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १३५१२ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः ९ - - - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा       १२० 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
२६ - - - - - - 

 

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

1.  ५१०००३ केशबराज हमाल चन्द्रप्रसाद बद्रिप्रसाद खुला 

2.  ५१००८२ खखमबहादुर वली द्रिखाामान सुक्रराम खुला 

3.  ५१०१२५ खेिबहादुर पररयार घनबहादुर शंखरे खुला 

4.  ५१०००१ चन्द्रबहादुर बुढा नन्दराम परसाम खुला 

5.  ५१०१४२ चन्द्रद्रशखर ओली द्रचत्रबहादुर गुमानद्रसंह खुला 

6.  ५१००७५ द्रदनबनु्धप्रसाद पौडेल मुकुन्दप्रसाद यमनारायण खुला 

7.  ५१००१३ द्रदपक देवकोटा द्रलले धनद्रवर खुला 

8.  ५१०१२१ धनेन्द्रबहादुर जेठारा हररबहादुर भक्तबहादुर खुला 

9.  ५१००२५ धोज साउँद धन हकेशे खुला 

10.  ५१००५६ नरेन्द्र रावि गोखे अन खुला 

11.  ५१०००७ पवन ओली खुसल चामु खुला 

12.  ५१००५२ पद्रवत्रा द्रज.टी. थापा नरबहादुर लालबहादुर खुला 

13.  ५१००५७ पुणा बुढा दत्त रामदल खुला 

14.  ५१००६१ पे्रमप्रकाश पौडेल कृष्णप्रसाद खेमलाल खुला 

15.  ५१००७६ बालकृष्ण पौडेल लक्ष्मीप्रसाद द्रटकाराम खुला 

16.  ५१००९५ द्रबखाराज बोहरा दलद्रबर मखन्धरे खुला 

17.  ५१००६२ मोहन महिारा भेषराम द्रवषराम खुला 

18.  ५१०१०८ रमेश शमाा हररप्रसाद भवानीशंकर खुला 

19.  ५१००५० राद्रजब खड्का टेकबहादुर लालबहादुर खुला 
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20.  ५१०००६ राजेन्द्र पन्थी रामप्रसाद भद्रवन्द्र खुला 

21.  ५१००४७ लक्ष्मी द्रज.टी. नरबहादुर लालबहादुर खुला 

22.  ५१०००५ द्रवनाराम डाँगी कणाबहादुर धद्रनराम खुला 

23.  ५१०११६ सागर रेग्मी श्रीनारायण हररप्रसाद खुला 

24.  ५१०१३४ सुद्रमत्रा रैका राजकुमार खड्कबहादुर खुला 

25.  ५१००१२ सूयाबहादुर थापा दलबहादुर द्रदपबहादुर खुला 

26.  ५१००६९ ज्ञानबहादुर द्रबष्ट गजबहादुर धनद्रगरी खुला 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समय 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, बागलुङ कायाालय, बागलुङ । 

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

१-८ २०७६/११/२१ मदनको १२३० बजे  ९-१६ २०७६/११/२१ मदनको ३०० बजे 

१७-२२ २०७६/११/२२ मदनको १००० बजे  २३-२६ २०७६/११/२२ मदनको १२३० बजे 
 

 

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

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 

 

 

 


