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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ३१/२०७५-७६ लिलतिः २०७५/०५/१५ 

लोक सेवा आयोग, बाग्लङु्ग कायाालय, बाग्लङु्गको देहायको ववज्ञापनमा बाग्लङु्ग परीक्षा केन्द्रमा सञ्चाललत ललखित परीक्षामा 
सखममललत उममेदवारहरु मध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका उममेदवारहरु ललखित परीक्षाबाट 
आयोगको बाग्लङु्ग कायाालय¸ बाग्लङु्गमा सञ्चालन हनु ेअन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको व्यहोरा समवखन्द्ित सबैको जानकारीको 
लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

छनौट भएका उममेदवारले देहायको स्थान, लमलत र समयमा हनुे अन्द्तवााताा िदन आउददा पासपोटा साजजको ोोटो २ प्रलत, 

प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रलत, दरिास्त ोारामको प्रथम पाना २ प्रलत तथा ततृीय पाना भरी प्रवेशपत्र ललई 
तोवकएको समय भन्द्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुनेछ । अन्द्तवाातााका िदन सावाजलनक ववदा पना गएमा पलन उक्त 
कायाक्रम यथावत ्सञ्चालन हनुेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  जखि., लसलभल, स्यालनटरी पदः  िा.पा.स.टे. तह/शे्रर्ीः  रा.प.अनं.िितीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः 207५।२।२९ गते नलतजा प्रकाशन गने 
कायाालयः 

लोक सेवा आयोग, िनकुटा 
कायाालय, िनकुटा । 

  
ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १३९०१ - १३९०२ - - - - 

वकलसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संखयाः २ - १ - - - - 

लल.प.मा सखममललत संखया               264 
अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको 
संखया ४ - ५ - - - - 

 

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

1.  270046 केशबदत्त जोशी िमाानन्द्द नेउटे िलुा 
2.  270082 चन्द्रबहादरु बढुा नन्द्दराम परसाम िलुा 
3.  270102 टासी लामा तेन्द्जीन सेनाङ आ.ज. 
4.  270114 ढकप्रसाद चौिरी भवानीप्रसाद मानकी आ.ज. 
5.  270142 देपेन्द्र खज.एम. दया चन्द्रबहादरु आ.ज. 
6.  270169 लनराजन ित्री ववष् र्पु्रसाद नन्द्दप्रसाद िलुा 
7.  270190 प्रबेश महतारा लेितमान पथृ्वीबहादरु आ.ज. 
8.  270230 लभष्मराज वढुा कववराज ससीराम आ.ज. 
9.  270271 रलबन वढु्थापा हररलसंह भैरवबहादरु िलुा 

अन्तवााताा िुने स्थान, लमतत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ्ग कायाालय, बाग्लुङ्ग । 
ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको  ब. क्र. न.ं अन्तवाातााको 

लमतत समय  लमतत समय 
१-५ २०७५।६।११ गते िदनको ११:०० बजे  ६-९ २०७५।६।११ गते िदनको १:०० बजे 

 

(हका बहादरु शाही) (प्रकाश गरुुङ्ग) (मकुुन्द्द राज पन्द्थी) 
केन्द्रीय प्रलतलनलि शािा अलिकृत सहसखचव 

 


