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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. ४७ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७५।४।१४ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई सामूमहक परीक्षर् परीक्षा र अन्तवाा ााको लामग छनडट 

भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूलिक परीक्षण परीक्षा 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 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 

कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शािामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ । सामूमहक 

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

सेवा, समूि, उपसमूिः  इमि., मसमभल, मव. एण् आ. पदः  इमिमनयर ति/शे्रणीः  रा.प. ृ ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः २०७४ / १२ / १० र १७ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १७२१४ १७२१५ १७२१६ १७२१७ १७२१८ १७२१९ - 

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

माग पद संख्ाः ९ २ १ १ १ १ - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                                   ५४७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१३ ५ ५ ५ १ २ - 

 

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

1.  130068 अजय यादव राजेन्द्रप्रसाद रामानन्द मधेसी 

2.  130071 अजयकुमार यादव रामएकवाल मबलु्ट मधेसी 

3.  130139 अमनस शे्रष्ठ  ाराप्रसाद पुननारायर् आ.ज. 

4.  130146 अनुज पखण्  नाम राम श्रीकृष्ण िुला 

5.  130147 अनुज शे्रष्ठ रामकुमार बद्रीमान आ.ज. 

6.  130162 अनुपम भट्टराई रुद्रप्रसाद  ुलसीप्रसाद िुला 

7.  130249 अमृ  के.सी.  लक्ष्मीबहादुर मो ीबहादुर िुला 

8.  130314 अजुान मह ो कुशवाहा मबषु्णदेव  मस ाराम  मधेसी 

9.  130295 अजुान मसगे्दल  मवषु्णभक्त कमलापम  िुला 

10.  130449 आमशष काकी  फडजबहादुर मदलबहादुर िुला 

11.  130460 आमशष मानिर प्रमोददेव सत्यनारायर् िुला 

12.  130525 उत्श्श्री शमाा अमनलकुमार लक्ष्मर्प्रसाद ममहला 

13.  130586 एमलशा मसवाकोटी मललाप्रसाद नन्दलाल ममहला 

14.  130707 कुन्दन कर्ा सरोजकुमार कालेश्वर िुला, मधेसी 

15.  130814 िगेन्द्र राजवौंशी  बोलोराम पुहा ु आ.ज. 

16.  130846 गररमा भार ी शौंकर भाष्करदेव िुला, ममहला 

17.  130920 चाहना पडडेल नमवन डोरमर्ी ममहला 

18.  131030 मटकाबहादुर थापा टोपबहादुर िड्कबहादुर िुला 

19.  131315 नमबनमकशोर शे्रष्ठ वदनबहादुर कृष्णबहादुर िुला, आ.ज. 

20.  131600 पुष्पराज भट्ट भानुभक्त हररदत्त िुला 
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21.  132041 मबषु्ण चापागाई िगप्रसाद ममर्भद्र अपाङ्ग 

22.  132298 ममलन शे्रष्ठ चे बहादुर लक्ष्मीबहादुर आ.ज. 

23.  132436 रचना अमधकारी नन्दप्रसाद रुद्रप्रसाद ममहला 

24.  134250 रामानन्द ममश्र लालबाबु मस ाराम  मधेसी 

25.  133063 मवबेकबहादुर मसौंह  कृष्णबहादुर मसौंहबहादुर अपाङ्ग 

26.  133075 मवरवल सुनार पे्रमबहादुर केशराम दमल  

27.  133090 मववेक नेपाल  श्रीकृष्ण डमरुप्रसाद िुला 

28.  134212 हेमन्त काफे्ल डिरप्रसाद गोपालप्रसाद िुला 

 

सामूलिक परीक्षण परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर । 

ब. क्र. नं. लमलत सामूलिक परीक्षण परीक्षाको समय अन्तवाातााको समय 
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(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

 


