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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४८२ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।१०।२४ 

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,समूहः इमिमनयररङ्ग, मसमभल पदः  अमसषे्टण्ट सब-इमिमनयर तहः चडथो 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।४।२१ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १३५०९ १३५१० १३५११ - - - - 

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

माग पद संख्ाः ४४ २१ ९ - - - - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                      १९७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
६४ ८ ११ - - - - 

 

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

1.  ५१००९१ अनकलाल शर्ाा पशुपती नन्दलाल खुला 

2.  ५१०१२० अम्बिका काकी रार्बहादुर रु्म्बिबहादुर खुला, र्हहला 

3.  ५१०१३३ अरु्ान थापा  नगेन्द्रबहादुर र्ानबहादुर खुला 

4.  ५१०१०७ अम्बिता के.सी. हबक्रर् र्गन्नाथ र्हहला 

5.  ५१०१५३ आहिस्कार खरेल हिकाशचन्द्र म्बखर्ानन्द खुला 

6.  ५१०१५२ उदयरार् शर्ाा भुर्ीरार् शमु्भप्रसाद खुला 

7.  ५१०००७ कहपल हतर्म्बिना ओर्प्रसाद इन्द्रप्रसाद खुला 

8.  ५१०१२४ कुहिर थापार्गर नरबहादुर हतलकबहादुर आ.र्. 

9.  ५१०१७५ कृष्णकुर्ार राय रार्र्ीिन सुरर्ा खुला 

10.  ५१०००५ केशबरार् हर्ाल चन्द्रप्रसाद बद्रीप्रसाद खुला 

11.  ५१०२१० खगेन्द्र के्षत्री अर्रबहादुर भानेश्वर खुला 

12.  ५१०१२७ खगेन्द्र पुनर्गर हदलबहादुर हर्तबहादुर आ.र्. 

13.  ५१०१६४ म्बखर्बहादुर िली हतखार्ान  सुक्ररार् खुला 

14.  ५१०१२६ खेतबहादुर पररयार घनबहादुर शखरे खुला 

15.  ५१०११० गोहिन्दप्रसाद चाहलसे डण्डपानी खगेश्वर खुला 

16.  ५१००९७ गौररश्वर ररर्ाल हदलनाथ चुडार्हि खुला 

17.  ५१०००३ चन्द्रबहादुर थापा सर्रबहादुर र्ानबहादुर खुला 

18.  ५१०००१ चन्द्रबहादुर बुढा नन्दरार् परसार् खुला 

19.  ५१०१२८ चन्द्रहशखर ओली हचत्रबहादुर गुर्ानहसिंह खुला 
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20.  ५१०११३ चाहना हगरी उदाल कारु खुला, र्हहला 

21.  ५१००४८ चुनुकुर्ार साह हशिचन्द्र सोना खुला 

22.  ५१०१६१ र्गतरार् डााँगी हतलकरार् तुलारार् खुला 

23.  ५१०१७७ डम्मर िली लाले बलबहादुर खुला 

24.  ५१००३८ देबबहादुर के.सी. हका बहादुर तुलकबहादुर खुला 

25.  ५१०११७ धनेन्द्रबहादुर रे्ठारा हररबहादुर भिबहादुर खुला 

26.  ५१०१०४ हधरर्प्रसाद साह हकशोरी गुलाई खुला 

27.  ५१०१०८ धोर् साउद धन हका शे खुला 

28.  ५१०१५७ नरेन्द्र राित गोखे अन खुला 

29.  ५१००१७ पिन ओली खुसल चारु् खुला 

30.  ५१०२२० पारस बुढाथोकी हबषु्णप्रसाद र्ागीरार् खुला 

31.  ५१०११८ प्रकाश गौतर् खेतरार् योगरार् खुला 

32.  ५१०२०२ प्रहतक हतिारी  टुकनाथ खडानन्द खुला 

33.  ५१००९३ प्रहतक्षा पौडेल चन्द्रर्हि भगीरथ र्हहला 

34.  ५१०१६९ प्रहदप चौधरी र्ारु्नप्रसाद कनै्ह खुला 

35.  ५१०१५४ प्रर्ोदकुर्ार चौरहसया रर्न कलेश्वर खुला 

36.  ५१००२३ पे्रर्प्रकाश पौडेल कृष्णप्रसाद खेर्लाल खुला 

37.  ५१०२२३ बालकृष्ण पौडेल लक्ष्मीप्रसाद हटकारार् खुला 

38.  ५१०१५८ हबकास देि शमु्भ सुन्दरलाल खुला 

39.  ५१०२२६ हबखारार् बोहरा दलहबर र्म्बिरे खुला 

40.  ५१००४१ बुम्बिबहादुर िली शम्बिबहादुर गन्रे्रार् खुला 

41.  ५१००१६ बुि तार्ाङ अक्कलबहादुर दलबहादुर खुला, आ.र्. 

42.  ५१०११६ र्हेश हबष्ट रै्हसङ नन्दरार् खुला 

43.  ५१००९४ हर्नबहादुर खत्री हचत्रबहादुर नरबहादुर खुला 

44.  ५१०१७४ हर्लनरार् शर्ाा खेर्लाल र्ोगा खुला 

45.  ५१०१७० र्ोहन र्हतारा भेषरार् हिषरार् खुला 

46.  ५१००५० यार्नारायि पौडेल चोलाकान्त पदर्पानी खुला 

47.  ५१०२२२ यार्प्रसाद रोका पुिाबहादुर हप्रतर्हसिं खुला, आ.र्. 

48.  ५१००४७ रहबन लाहर्छाने शर्ाा हभर्प्रसाद देबीप्रसाद खुला 

49.  ५१०११५ रहबन्द्र भण्डारी रार्बहादुर हुर्बहादुर खुला 

50.  ५१००४६ रर्ा अहधकारी  टिंकबहादुर हललबहादुर खुला, र्हहला 

51.  ५१०२३४ रार्कुर्ार शे्रष्ठ र्ोगप्रसाद पूिाप्रसाद खुला 

52.  ५१००८० रार्कृष्ण खत्री  ज्ञानबहादुर चन्द्रबहादुर खुला 

53.  ५१००२१ रुद्रबहादुर थापार्गर नन्दबहादुर खड्कहसिंह आ.र्. 

54.  ५१०१५६ रोशन परारु्ली एहिन्द्र पदर्नाथ खुला 

55.  ५१०१९१ लक्ष्मि बुढार्गर किाबहादुर गिेश खुला, आ.र्. 

56.  ५१०१२५ हललारार् धार्ी  हसिंहबहादुर र्यबहादुर खुला 

57.  ५१००४२ हिकेश्वरप्रसाद यादि श्यार्सुन्दर दुखी खुला 

58.  ५१००८४ हिशाल के.सी. गिेश नन्नरार् खुला 

59.  ५१००७८ शहर्ाला बोहरा र्नबहादुर भिबहादुर र्हहला 
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60.  ५१०००९ हशि शे्रष्ठ गुिबहादुर रत्नबहादुर आ.र्. 

61.  ५१०१७३ शैलेशकुर्ार बोगटी कर्लबहादुर करबहादुर खुला 

62.  ५१०१६७ सिंर्यकुर्ार र्हतो तपेश्वर गुलाइा खुला 

63.  ५१००६६ सन्ध्या रेग्मी रारे्न्द्रप्रसाद चन्द्रदत्त खुला, र्हहला 

64.  ५१००८२ सहर्त हर्रेल हदलबहादुर पूिाबहादुर आ.र्. 

65.  ५१०१७६ सागर पोखरेल हेर्रार् सेतु खुला 

66.  ५१०१०९ सागर रेग्मी श्रीनारायि हररप्रसाद खुला 

67.  ५१०१७१ सुर्न पौडेल चक्रपािी ताराप्रसाद खुला 

68.  ५१०१८१ सुर्न भण्डारी पे्रर् रुद्र खुला 

69.  ५१००३१ सुर्न भण्डारी बलबहादुर गुर्ानहसिंह खुला 

70.  ५१००२४ सुर्नबहादुर बुढाथोकी िेतबहादुर हदलबहादुर खुला, आ.र्. 

71.  ५१०१२९ सुहर्त्रा रैका रार्कुर्ार खड्कबहादुर र्हहला, आ.र्. 

72.  ५१०१४४ सुिाष भट्टराइा  रहिदत्त अटलर्ान खुला 

73.  ५१०१७८ सोनर् नेपाली सोर् पदर् खुला 

74.  ५१००५८ हुकुर् पुनर्गर पञ्चबहादुर साकी आ.र्. 

 

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 २०७६/११/१८ मदनको १००० बजे  ९-१६ २०७६/११/१८ मदनको १२३० बजे 
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४९-५६ २०७६/११/२० मदनको १००० बजे  ५७-६४ २०७६/११/२० मदनको १२३० बजे 

६५-७० २०७६/११/२० मदनको ३०० बजे  ७१-७४ २०७६/११/२१ मदनको १००० बजे 
 

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

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 
 

 

 

 


