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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ३४० /०७४/७५ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७४।७।१९ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगरको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  उमिेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत्तीर्ा भई सािूहहक परीक्षर् परीक्षा र 
अन्द् वाा ााको लागग छनौट भएको व्यहोरा समवम्न्द्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूहिक 
परीक्षण परीक्षा र अन्तर्ाातााको लागि छनौट भएका उम्मेदर्ारिरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रतत, आर्श्यक न्यूनतम 
योग्यता एकीन िुने सम्पूणा प्रमाणपत्र तथा अन्य आर्श्यक कािजातिरू र दरखास्त फारामको प्रथम र ततृीय पाना २ प्रतत 
भरी यो सूचना प्रकाशन भएको ममततले ७(सात) हदन मभत्र यस आयोिको दरखास्त व्यर्स्थापन केन्रमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको 
प्रततमलपप उम्मेदर्ार आफैले प्रमाणणत िरी रुजू िराउनु पनेछ । आर्श्यक न्यूनतम योग्यता तथा अन्य आर्श्यक कािजातको 
प्रमाणपत्रिरू नपुर् याएमा जुनसुकै बखत दरखास्त रद्द िुनेछ । छनौट भएका उमिेदवारले देहायको स्थान, मित  र सियिा 
हुने अन्द् वाा ाा हदन आउँदा िागथ उम्ललखि  सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्द् वाा ाा 
 था मसफाररस शािािा अतनवाया उपम्स्थ  हुनु पनेछ । सािहूहक परीक्षर् परीक्षा र अन्द् वाा ााका हदन सावाजतनक ववदा पना 
गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन हुनेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  कृषि, एग.ृइको. एण्ड माकेषिङ्ग पदः  योजना अधिकृत तह÷शे्रण ः  रा.प.ततृ य 

धि.प. सञ्चािन धमधतः 207३।११।९ र १० गते  नधतजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

  
पर्ज्ञापन नं. ........ ०७३।७४ १७१८१ १७१८२ १७१८३ १७१८४ - - - 

ककमसमः  खिुा मषहिा आ.ज. मिेस  दधित अपाङ्ग षप.क्ष.े 
माि पद संखयाः ३ १ १ १ - - - 

मल.प.मा सम्म्ममलत संखया                        ७२ 
अन्तर्ाातााको लागि छनौट 
भएको संखया 

११ ५ ४ ५ - - - 

 
ब. क्र. 
नं. 

रोल नं. उम्मेदर्ारको नाम, थर बार्ुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  130001 अनन्द्तमणण भट्टराई णचन्द्तामण  अम्मरराज खिुा 
2.  130003 अधनिकुमार कानू बधनया ददपचन्द्रप्रसाद भगवानदास खिुा,मिेस  
3.  130007 अन्द्ज ुघतीमगर बिबहादरु बषुिराम आ.ज. 
4.  130012 अचाना भट्टराई मािवप्रसाद महेन्द्रप्रसाद मषहिा 
5.  130025 क्रान्द्त  राई कुमारधसंह कणाबहादरु आ.ज. 
6.  130035 ददपेन्द्रमण  िाधमछाने कृष्णमण  िोकनाथ खिुा 
7.  130038 नारायणप्रसाद पाठक यिुप्रसाद जिुप्रसाद खिुा 
8.  130042 पंकज कश्यप अशोककुमार रामनन्द्दन मिेस  
9.  130044 परुुिोत्तमबहादरु रौधनयार बैजिुाि गंगाप्रसाद खिुा,मिेस  
10.  130048 प्रकाश पन्द्थ गणापधत धमनप्रसाद खिुा 
11.  130055 प्रदीपकुमार यादव धसताराम बैज ु मिेस  
12.  130057 प्रभा वाग्िे डोिप्रसाद चडुामण  मषहिा 
13.  130065 भावना पौडेि शणिप्रसाद दधिराम मषहिा 
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14.  130068 महेश सापकोिा बाबरुाम चडुामण  खिुा 
15.  130075 राज वकुमार यादव िधितकुमार रामबरण मिेस  
16.  130077 रामहरर धतमणससना कृष्णबहादरु नन्द्दिाि खिुा 
17.  130063 षववेक पन्द्त षवष्णपु्रसाद णशवप्रसाद खिुा 
18.  130089 शरण भजेुि रणबहादरु दिबहादरु आ.ज. 
19.  130091 शश  ढुङ्गाना ददधिपप्रसाद दधिराम मषहिा 
20.  130094 संजय ढकाि चक्रपाण  तेजप्रसाद खिुा 
21.  130097 सणन्द्दप सवेुदी चेतभि नरहरी खिुा 
22.  130107 सधुनिकुमार चौिरी णशवदत्त धबिि आ.ज. 
23.  130115 हेमाकुमारी पौडेि रामचन्द्र इन्द्रप्रसाद मषहिा 

 
 
 

सामूहिक परीक्षण परीक्षा तथा अन्तर्ााताा िुने स्थान, ममतत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर। 

ब. क्र. नं. ममतत सामूहिक परीक्षण परीक्षाको समय अन्तर्ाातााको समय 
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(धनिकण्ठ शमाा) (िेकप्रसाद पिुाम ) (रमेश मैनािी) 
शाखा अधिकृत शाखा अधिकृत उप सणचव 

 


