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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ३४५ /०७४/७५ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७४।७।२१ 

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 हुन े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 । 
सािूहहक परीक्षर् परीक्षा र अन्द् वाा ााका हदन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन हुनेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  कृषि, भेटेररनरी पदः  पश ुचचषकत्सक तह÷शे्रण ः  रा.प.ततृ य 

लि.प. सञ्चािन लमलतः 207३।११।११ र १२ गते  नलतजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 
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ककमसमः  खिुा मषहिा आ.ज. मधेस  दलित अपाङ्ग षप.क्ष.े 
माि पद संखयाः ५ १ १ १ - - - 

मल.प.मा सम्म्ममलत संखया                    ९१ 
अन्तर्ाातााको लागि छनौट 
भएको संखया १७ ७ ८ ११ - - - 

 
ब. क्र. नं. रोल नं. उम्मेदर्ारको नाम, थर बारु्को नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  130007 अचममता शे्रष्ठ ओमकुमार सूयािाि मषहिा 
2.  130011 कृष्णकुमार यादव धमानारायण मङुगािाि खिुा,मधेस  
3.  130013 गणेशबहादरु पनु वािबहादरु डण्डबहादरु आ.ज. 
4.  130020 चचरञ्ज षव पन्द्थ नेत्रिाि लतिकराम खिुा 
5.  130021 चेतराज पाठक देषवदत्त कृष्णदत्त खिुा 
6.  130028 ददलिपकुमार उपाध्याय थमनारायण चक्रपाण  खिुा 
7.  130051 लबकास धौबन्द्जार तलु्स भक्त लबष्णभुक्त आ.ज. 
8.  130081 लबकेशकुमार राउत महेन्द्र देवनारायण खिुा,मधेस  
9.  130084 लबनोदकुमार यादव जयप्रकाश िेखनाथ मधेस  
10.  130053 भगवत  शमाा शेिकान्द्त षहमिाि मषहिा 
11.  130055 भरत रेग्म  रामचन्द्र खगेश्वर खिुा 
12.  130002 लमलथिेश चौरलसया रामबकृ्षप्रसाद उददत मधेस  
13.  130061 मोहमद हमुनेद आजाद मोहमद जनुेद शौकत मधेस  
14.  130065 रंज तकुमार अलधकारी जासर यादव जगदेव मधेस  
15.  130067 रमेश शाह रामआचशि टल्ि ु मधेस  
16.  130073 राजेशकुमार चौधरी ध्रवुिाि फेति ु आ.ज. 
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17.  130077 रामचन्द्र आचाया रुरिाि षटकावल्िव खिुा 
18.  130080 षवकल्प काकी कृष्णबहादरु मानबहादरु खिुा 
19.  130091 शंकर न्द्यौपाने गणेशप्रसाद चखमिाि खिुा 
20.  130003 शत्रघुन शाह रामाचशि सत्यनारायण मधेस  
21.  130092 शलमािा कुमाि छत्रबहादरु गन्द्थे आ.ज. 
22.  130094 चशवनन्द्दन यादव षहरािाि असफी मधेस  
23.  130122 शृ्रषि शे्रष्ठ चशवकुमार  नरबहादरु खिुा,मषहिा,आ.ज. 
24.  130097 संचजव पचण्डत रामनाथ चशवशरण खिुा,मधेस  
25.  130099 सन्द्तोि चघलमरे कृष्णबाव ु मयानाथ खिुा 
26.  130100 सन्द्ध्या षवि श्यामशनु्द्दर जयबहादरु खिुा,मषहिा 
27.  130101 सपनािक्ष्म  चघलमरे शचशधर  षवष्णपु्रसाद खिुा,मषहिा 
28.  130103 सलबना लमश्र योगराज मेघनाथ मषहिा 
29.  130112 लसजन सैजू तेजनारायण ग्रहेकुमार खिुा 
30.  130114 सलुनता शे्रष्ठ देवकुमार तिुस नारायण मषहिा,आ.ज. 
31.  130115 सलुनि न्द्यौपाने ओमप्रसाद पषु्पनाथ खिुा 
32.  130116 समुन खनाि चचरचन्द्जषव रषवनारायण खिुा 
33.  130117 सरुज गरुुङ्ग षहरािाि रुरबहादरु आ.ज. 
34.  130118 सरेुन्द्रप्रसाद कानू रामेश्वरप्रसाद षहरािािप्रसाद मधेस  
35.  130120 सशु िा शे्रष्ठ अििाि गणेशिाि आ.ज. 

 
 

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

ब. क्र. नं. ममतत सामूहिक परीक्षण परीक्षाको समय अन्तर्ाातााको समय 
    १-१५ २०७४।९।५ गते ददनको ११:0० बजे ददनको १२:०० बजे 
   १६-30 २०७४।९।५ गते ददनको २:0० बजे ददनको ३:०० बजे 
    ३१-३५ २०७४।९।६ गते ददनको ११:0० बजे ददनको १२:०० बजे 

 
 
 

(लनिकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पिुाम ) (रमेश मैनािी) 
शाखा अलधकृत शाखा अलधकृत उप सचचव 

 


