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लिलित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ८५/२०७५-७६ लिलतिः २०७५/०५/२५ 

 

लोक सेवा आयोग, बाग्लङु्ग कायाालय, बाग्लङु्गको देहायको ववज्ञापनमा बाग्लङु्ग परीक्षा केन्द्रमा सञ्चाललत ललखित परीक्षामा 
सखममललत उममेदवारहरु मध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नमबर ताा नाम ार एकका उममेदवार ललखित परीक्षाबाट 
आयोगको बाग्लङु्ग कायाालय¸ बाग्लङु्गमा सञ्चालन हनु ेअन्द्तवाातााको लालग छनौट एकको व्यहोरा समवखन्द्ित सबैको जानकारीको 
लालग यो सूचना प्रकाशन गररकको छ ।  

छनौट एकका उममेदवारले देहायको स्ाान, लमलत र समयमा हनुे अन्द्तवााताा नदन आउादा पासपोटा साकजको टोटो २ प्रलत, 

प्रमार्पत्रहरुको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रलत, दरिास्त टारामको प्राम पाना २ प्रलत ताा ततृीय पाना एरी प्रवेशपत्र ललई 
तोवककको समय एन्द्दा १ (कक) घण्टा अगावै उपखस्ात हनुपुनेछ । अन्द्तवाातााका नदन सावाजलनक ववदा पना गकमा पलन उक्त 
कायाक्रम याावत ्सञ्चालन हनुेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  स्वास््य, रेलियोग्राटी पदः  िाका रुप अलसषे्टण्ट तह/शे्रर्ीः  चौाो 
लल.प. सञ्चालन लमलतः 207५।२।२७ नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, िनकुटा । 

 

ववज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १३९४३ १३९४४ - - - - - 

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

लल.प.मा सखममललत संखया             30 
अन्द्तवाातााको लालग छनौट एकको संखया ३ ५ - - - - - 
 

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

1.  270006 कञ्चन काफ्ले  िेमराज   मेघनाा  मवहला 
2.  270016 पषु्पराज रावत गोलबन्द्द बहादरु िलुा 
3.  270017 प्रलतक्षा पछल्िंग्या ववश्वराज कुलववर मवहला 
4.  270027 मलनषा पाण्िे माकला  लोकनाा  मवहला 
5.  270028 रमा लसजापती कुश्मे  मानलसंह िलुा, मवहला 
6.  270031 रेर् ुशाह  सत्रघुनप्रसाद नेमानी िलुा, मवहला 

 

 

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 
१-६ २०७५।७।१४ गते नदनको ११:०० बजे  - - - 
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केन्द्रीय प्रलतलनलि शािा अलिकृत सहसखचव 

 


