
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ३३८ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७६।९।२१ 

यस आयोगको सूचना नौं. ३३३/०७६-७७ ममम  २०७६।९।२० ग े प्रकामि  सूचनामा देहाय बमोमिम हुने गरी सौंिोधन गररएको छ । 

लोक सेवा आयोग, बागलुङ कायाालयबाट स्थानीय  हको लामग सौंचामल  देहयका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  

उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई  सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको 

लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको िानकारीको लामग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।  सामूलिक परीक्षण र अन्तवाातााको 

लालग छनौट भएका उमे्मदवारिरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनतम योग्यता एकीन हुने समू्पणा प्रमाणपत्र 

तथा अन्य आवश्यक कागजातिरू र दरिास्त फारामको प्रथम र तृतीय पाना २/२ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले 

७(सात) लदन लभत्र यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालणत 

गरी रुजू गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रिरू नपुर् याएमा जुनसुकै 

बित दरिास्त रद्द हुनेछ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा मामथ उखिखि  

सक्कल कागिा  र प्रवेिपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस िािामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ ।  

सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ााको मदन सावािमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा,समूिः मिक्षा, मिक्षा प्रिासन पदः  अमधकृ  तिः छैठडौं 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।५।१८ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १३५०२ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः १९ - - - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा       १९१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
२५ - - - - - - 

 

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

1.  510115 अिुान पडडेल गगनराि चन्द्रदत्त िुला 

2.  510153 अिोक ररिाल मललाधर यज्ञश्वर िुला 

3.  510080 कमलप्रसाद ढकाल कामिराम िायश्वर िुला 

4.  510231 कृष्ण न्यडपाने िुबराि पदमपानी िुला 

5.  510070 कृष्णप्रसाद सुवेदी रमाकान्त इन्द्रप्रसाद िुला 

6.  510295 कोमपला न्यडपाने रेिमलाल पुरुषो म िुला 

7.  510091 गरे्िबहादुर कटुवाल कृष्णबहादुर श्यामबहादुर िुला 

8.  510082 गोमवन्द िमाा दुगाालाल मटकाराम िुला 

9.  510078 गोमवन्दराि सुवेदी नवराि मडिीराम िुला 

10.  510155 चन्द्रादेवी िमाा गौंगाप्रसाद िडानन्द िुला 

11.  510372 टौंकनाथ पडडेल धमादत्त मधुसुदन िुला 

12.  510187 मदनेि िमाा भमवलाल चुर्मर्ी िुला 

13.  510189 नेत्रलाल पाणे् युवराि भमवश्वर िुला 

14.  510040 पूर्ाबहादुर घ ी भमवलाल दलबहादुर िुला 

15.  510354 प्रकाि नेपाली  ाराबहादुर काले िुला 

16.  510240 प्रकािबहादुर के्षत्री धनबहादुर मडलबहादुर िुला 

17.  510143 मञ्िु आचाया मदनकुमार देमवराम िुला 

18.  510202 मनोिकुमार पडडेल गौंगाप्रसाद िडानन्द िुला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

19.  510253 मीरादेवी िमाा िगेश्वर गौंगादत्त िुला 

20.  510094 रमा उचै सेरबहादुर दलबहादुर िुला 

21.  510333 रािेन्द्र के्षत्री ियबहादुर अम्बरबहादुर िुला 

22.  510334 मिव िड्का मनबहादुर कमानमसौंह िुला 

23.  510144 समव ाकुमारी के.सी. पडडेल िग बहादुर समबहादुर िुला 

24.  510101 सुयाप्रसाद िमाा वेदप्रसाद चने्द्रश्वर िुला 

25.  510343 महमलाल न्यडपाने रेिमलाल नरभुपाल िुला 

 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर काठमाडडौं । 
 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम 

ब. क्र. नं. लमलत सामूलिक परीक्षण अन्तवााताा कायाक्रम 

१-१८ २०७६।१०।१७ ग े मदनको २:०० बिे मदनको ३:०० बिे 

१९-२५ २०७६।१०।१९ ग े मदनको ११:०० बिे मदनको १२:०० बिे 
 

 
(मनलकण्ठ िमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 
 


