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लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं.  २४/०७९-८० कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७९।४।७ 

लोक सेवा आयोग, बागु्लङ कायाालय, बागु्लङबाट देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई प्रयोगात्मक परीक्षा र 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 , दरखास्त फारामको प्रथम 

पाना २/२ प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  हुनुपनेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा 

र अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः  वन, ने.पा. एण् वा.ला. पदः   मसमनयर गेम स्काउट शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७८।८।२ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ १३५०७ १३५०८ - १३५०९ - १३५१० - 

लकलसमः   िुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः  ३ १ - १ - १ - 

लल.प.मा सखिललत संख्ा                                         ८७ 

प्रयोगात्मक परीक्षा र 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 

९ ७ - ९ - ७ - 

 

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

1.  ५१००६० आनन्दकुमार यादव सवुरी चमक मधेसी 

2.  ५१०००७ कर्ा बोहोरा शुकबहादुर कृपाराम खुला 

3.  ५१०१३० कामलका मध ाल श्रीकृष्ण उदयचन्द्र ममहला 

4.  ५१०१०८ मकरर्प्रकाश खड्का मसउदने  हस्वीर अपाङ्ग 

5.  ५१०११४ कृष्णबहादुर बुढा रामबहादुर मो ीराम खुला 

6.  ५१०२४७ गडकला बुढा र न गोरे ममहला 

7.  ५१००२२ जागेश्वर यादव  जुगल सुकदेव मधेसी 

8.  ५१००६८ जोगेन्द्र मह ो देवशरर् उमच  मधेसी 

9.  ५१०१३१ मटका पुनमगर राजेन्द्र मज बहादुर ममहला 

10.  ५१०२४१  ारादेवी शमाा चापागाइा देवीप्रसाद लक्ष्मीदत्त खुला 

11.  ५१०१६३ दपार् राना गोपाल लालचन्द्र अपाङ्ग 

12.  ५१०१४१ मदमपका अमधकारी टौंकनाथ मवषु्णप्रसाद ममहला 

13.  ५१०००२ मनरजकुमार झा मदनेश अनुपलाल खुला, मधेसी 

14.  ५१०२५६ प्रमवर् अमधकारी मनबहादुर बलबहादुर खुला 

15.  ५१०१४० प्रशान्त पुनमगर मबरमान पूर्ाबहादुर अपाङ्ग 

16.  ५१०२१९ बलमबर वुढा अिरबहादुर कले्स खुला, अपाङ्ग 

17.  ५१००९५ मभखारीप्रसाद यादव जयलाल टेका मधेसी 

18.  ५१०२४४ मनोजकुमार यादव सुरुजनाथ डोमा मधेसी 
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19.  ५१०१८८ महेन्द्र शाही अकलबहादुर जयबहादुर अपाङ्ग 

20.  ५१००६७ यामबहादुर थापा भक्तबहादुर गगनबहादुर अपाङ्ग 

21.  ५१०१६२ रचना पाणे् मोम लाल नन्दप्रसाद ममहला 

22.  ५१०१८३ रमेशप्रसाद जोशी दशरथ रमपम  अपाङ्ग 

23.  ५१०२४२ रमवन म मखल्सना रामप्रसाद मनोरथ खुला 

24.  ५१०१०६ रामपररक्षर् यादव रामलखन रामेश्वर मधेसी 

25.  ५१०१९३ रुद्रप्रसाद चुवाई  दुगाादत्त मटकाराम खुला 

26.  ५१००८६ मसजाना राइा मदलकुमार नरबहादुर ममहला 

27.  ५१०११६ सुमनलकुमार सुमन मवने्दश्वर राममवलाश खुला, मधेसी 

28.  ५१००३३ सुमेशलाल कर्ा मशवशौंकर युगेश्वर मधेसी 

29.  ५१०१९७ सुमवधा पडडेल वुखिराज  ाराप्रसाद ममहला 
 

प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

लोक सेवा आयोग, बागु्लङ कायाालयले  ोके बमोमजम हुनेछ । 

 
 

 

 

 

   

(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (उमेशकुमार पोिरेल) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचव 
 


