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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. ६७ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७५।४।१६ 

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., एगृ. इररगेशन पदः  इमिमनयर ति/शे्रणीः  रा.प. ृ ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः २०७४ / १२ / २९ र ३० ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १७२५० १७२५१ १७२५२ १७२५३ १७२५४ १७२५५ - 

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

माग पद संख्ाः १३ ४ २ ३ १ १ - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                                    ७२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१७ ६ ५ ५ ० २ - 

 

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

1.  130004 अमन काकी मिकबहादुर ओमबहादुर िुला 

2.  130005 अमसम भट्टराई गडरव मवरबहादुर िुला 

3.  130007 आमशष वागे्ल हररश्चन्द्र देवीप्रसाद िुला 

4.  130008 उपेन्द्र उपे्र ी हररप्रसाद भमगरथ िुला 

5.  130009 कमल मरामसनी कुश्मािर दण्पार्ी िुला 

6.  130011 कुलराज चामलसे शमशधर िगेश्वर िुला 

7.  130017 गृष्मराज दाहाल कमल टीकाराम िुला 

8.  130018 गोमबन्द मनरडला चक्रप्रसाद मथरप्रसाद िुला 

9.  130019 जौंगबहादुरप्रसाद यादव प्रभुप्रसाद गुगली मधेसी 

10.  130023 मधराज लम्साल पे्रमप्रसाद मोहनलाल िुला 

11.  130024 नमवन आले मगर धनबहादुर शेरबहादुर आ.ज. 

12.  130027 मनशा मध ाल खिलेश्वरी पूर्ाचन्द्र ममहला 

13.  130029 नेसन शे्रष्ठ नरेन्द्रकुमार अम्बरबहादुर आ.ज. 

14.  130030 प्रम भा पडिेल मगरीराज कृष्णप्रसाद ममहला 

15.  130031 प्रम मा काकी हररबहादुर िि्गबहादुर ममहला 

16.  130032 प्रमदप सुबेदी शेरबहादुर नरबहादुर िुला 

17.  130036 मप्रयब्र  जोशी गोपालदत्त जयानन्द अपाङ्ग 

18.  130043 बेनु भट्टराई घनश्याम मटकाराम िुला 

19.  130049 मुकेशकुमार गामी देवेन्द्र भग  मधेसी 

20.  130050 मुकेशकुमार ठाकुर लोहार असमफा  सरजूग मधेसी 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

21.  130053 रौं मज कुमार यादव उम मलाल जन्तलाल मधेसी 

22.  130056 रमवन िम विा मििीप्रसाद मत्रलोचन अपाङ्ग 

23.  130064 लोकेन्द्र सोिारी गरे्शबहादुर जी बहादुर िुला 

24.  130065 मववेक न्यडपाने मवश्वप्रकाश िेचरमाली िुला 

25.  130070 समदक्षा राइा सदरकुमार चक्रबहादुर ममहला, आ.ज. 

26.  130072 सन्ध्या शमाा मदवाकर लेिनाथ ममहला 

27.  130073 सपन थापामगर पदमबहादुर पे्रमबहादुर आ.ज. 

28.  130079 सुमनल के.सी. गरे्शबहादुर मोम बहादुर िुला 

29.  130081 सुमनल सहनी हररनन्दन मस ल मधेसी 

30.  130001 सुमनलकुमार काकी रामकुमार चीनबहादुर िुला 

31.  130086 सुमन बुढाथोकी मवषु्णकुमार पे्रमबहादुर िुला 

32.  130087 सुमना पारुइा  रौं मज कुमार मजवनकृष्ण ममहला 

33.  130093 खि  शे्रष्ठ इन्द्रबहादुर बहादुर आ.ज. 

34.  130016 मक्षम ज अमधकारी मोहन लक्ष्मीप्रसाद िु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 

१-५ २०७५।५।१४ ग े मदनको ११:३० बजे मदनको १२:३० बजे 

६-२० २०७५।५।१५ ग े मदनको ११:३० बजे मदनको १२:३० बजे 

२१-३४ २०७५।५।१७ ग े मदनको ११:३० बजे मदनको १२:३० बजे 

 

 

 

 

  

 

   

(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

 


