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ललखर्खत नलतजा सम्बन्द्धी सूचना 
सूचना नं.: १८/०७५-७६,  लमलत :- २०७५/५/३ 

 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, नयााँबानशे्वरको देहायका ववज्ञापनमा सञ्चालन भएको ललखर्खत परीक्षामा 
सखम्मललत उम्मेदवारहरुमध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरु उत्तीर्ा भै 
अन्द्तरवातााको लालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्द्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 
छनौट भएका उम्मेदवारहरुले देहायको लमलत र समयमा लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय नयााँबानशे्वरमा हनुे 
अन्द्तरवाताा ददन आउाँदा पासपोटा साईजको फोटो २ प्रलत, शैखक्षक योग्यता र नागररकताको प्रमार्पत्रको सक्कलसवहत 
नक्कल २/२ प्रलत, दरर्खास्त फारामको पवहलो पाना २ प्रलत र र तेश्रो पाना १ प्रलत भरर प्रवेशपत्र ललई तोवकएको 
ददन १ घण्टा अगावै उपखस्थत हनुपुने व्यहोरा पलन यसै सूचनाद्वारा अवगत गराईएको छ ।  
 

 
१. मत्सस्य 

 

सेवा/समूह: कृवि/मत्सस्य    पद : प्राववलधक सहायक  शे्रर्ी: रा.प.अनं.प्रथम 
ललखर्खत परीक्षा लमलत: २०७5/२/6 गते         नलतजा प्रकाशन गने: लोक सेवा आयोग, सरेु्खत कायाालय 
 
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७४-७५ 11432 11433 
वकलसम  र्खलुा दललत 
माग पद संख्या  1 1 
ललखर्खत परीक्षामा सखम्मललत उम्मेदवार संख्या      44 
अन्द्तरवातााको लालग छनौट भएको संख्या 3 4 

 
 

वर्ाानकु्रम 
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 
छनौट भएको  

समूह 
१.  130109 अमोद कुमार पटेल रामप्रवेश भोवाली  र्खलुा 
२.  130050 लबन्द्द ुनेपाली मनुबहादरु पनेु्न दललत 

३.  130068 रमेश साकी धनबहादरु लखक्षराम दललत 

४.  130070 राजेश लबश्वकमाा हररबहादरु आइते दललत 

५.  130086 सन्द्तोि पररयार हकुुम लललाधर र्खलुा,दललत 

६.  130105 हेमन्द्त ओली परसे  साकुा  र्खलुा 
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२. ला.पो.एण्ड डे.डे 
 

सेवा/समूह: कृवि/ला.पो.एण्ड डे.डे    पद : पश ुसेवा प्राववलधक शे्रर्ी: रा.प.अनं.प्रथम 
ललखर्खत परीक्षा लमलत: २०७5/२/6 गते          नलतजा प्रकाशन गने: लोक सेवा आयोग, सरेु्खत कायाालय 
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७४-७५ 11434 11435 
वकलसम  र्खलुा अपाङ्ग 
माग पद संख्या  1 1 
ललखर्खत परीक्षामा सखम्मललत उम्मेदवार 
संख्या      

26 

अन्द्तरवातााको लालग छनौट भएको संख्या 7 5 
 
 

 
 

 
 
 
 

वर्ाानकु्रम 
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 
छनौट भएको  

समूह 
१.  130007 अमतृा रोका बमबहादरु गंगालाल अपाङ्ग 

२.  130109 अमोद कुमार पटेल रामप्रवेश भोवाली र्खलुा,अपाङ्ग 

३.  130114 नारायर् र्खनाल रोमार्खर उमानन्द्द र्खलुा 
४.  130119 बासदेुव र्खनाल खर्खमनारायर् मनहरी र्खलुा 
५.  130054 लभम बहादरु खजरेल पूर्ा थमु्वेलसंह र्खलुा 
६.  130069 रववन्द्र सापकोटा र्खगेन्द्र र्खोकनाथ र्खलुा,अपाङ्ग 

७.  130075 लललत कठायत ददलबहादरु कर्ालसंह अपाङ्ग 

८.  130086 सन्द्तोि पररयार हकुुमबहादरु लललाधर  र्खलुा 
९.  130088 सलबता भण्डारी पदमबहादरु जयबहादरु अपाङ्ग 

१०.  130105 हेमन्द्त ओली परसे साकुा  र्खलुा 
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3. भेटेररनरी 
सेवा/समूह: कृवि/भेटेररनरी    पद : पश ुस्वास््य प्राववलधक शे्रर्ी: रा.प.अनं.प्रथम 
ललखर्खत परीक्षा लमलत: २०७5/२/6 गते         नलतजा प्रकाशन गने: लोक सेवा आयोग, सरेु्खत कायाालय 

 
ववज्ञापन नं.     ......../०७४-७५ 11440 
वकलसम  आ.ज. 
माग पद संख्या  1 
ललखर्खत परीक्षामा सखम्मललत उम्मेदवार संख्या      8 
अन्द्तरवातााको लालग छनौट भएको संख्या 5 

 

नलतजा १,२ र ३ को एकीकृत अन्द्तरवाताा कायाक्रम 

 

वर्ाानकु्रम 
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 
छनौट भएको  

समूह 
१.  130010 अजुान कुमार राइा चन्द्रबहादरु प्रतापलसं आ.ज. 
२.  130007 अमतृा रोका बमबहादरु गंगालाल आ.ज. 
३.  130049 लबक्रम ध्वज ु कृष्र्राम साइला आ.ज. 
४.  130066 रलबन चौधरी बसन्द्त सलतराम आ.ज. 
५.  130054 लभम बहादरु खजरेल पूर्ा  थमु्बेलसंह  आ.ज. 

क्र.सं. रोल नं. नाम थर बाब ु बाजे अन्द्तरवाताा कायाक्रम  

१.  130007 अमतृा रोका बमबहादरु गंगालाल 

२०७५/६/१० गते 
ववहान ११.०० बजे 

 

२.  130109 अमोद कुमार पटेल रामप्रवेश भोवाली   

३.  130010 अजुान कुमार राइा चन्द्रबहादरु प्रतापलसं  

४.  130114 नारायर् र्खनाल रोमार्खर उमानन्द्द  

५.  130119 बासदेुव र्खनाल खर्खमनारायर् मनहरी  

६.  130049 लबक्रम ध्वज ु कृष्र्राम साइला  

७.  130050 लबन्द्द ुनेपाली मनुबहादरु पनु्ने  

८.  130054 लभम बहादरु खजरेल पूर्ा थमु्वेलसंह  

९.  130066 रलबन चौधरी बसन्द्त सलतराम 

२०७५/६/१० गते 
ददनको १.०० बजे 

 

१०.  130068 रमेश साकी धनबहादरु लखक्षराम  

११.  130069 रववन्द्र सापकोटा र्खगेन्द्र र्खोकनाथ  

१२.  130070 राजेश लबश्वकमाा हररबहादरु आइते  

१३.  130075 लललत कठायत ददलबहादरु कर्ालसंह  

१४.  130086 सन्द्तोि पररयार हकुुमबहादरु लललाधर   

१५.  130088 सलबता भण्डारी पदमबहादरु जयबहादरु  

१६.  130105 हेमन्द्त ओली परसे  साकुा   
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रष्टव्य: 
(क) रष्टव्य – अन्द्तरवातााका लालग छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रत्सयेक समूहको लालग लभन्द्दालभन्द्दै अन्द्तरवाताा नललई एक 

पटक मात्र ललइने छ । 
(र्ख) अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको ददन सावाजलनक ववदा पना गएमा पलन अन्द्तरवाताा कायाक्रम यथावत सञ्चालन 

हनेुछ । 
 

(भरत र्खनाल) 
शार्खा अलधकृत 

(भरत र्खरेल) 
कम््यटुर अपरेटर  

(लनश ुमहतो) 
केन्द्रीय प्रलतलनलध  

(पूर्ामान शे्रष्ठ) 
उपसखचव 

http://www.psc.gov.np/

