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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. ७३ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७५।४।२१ 

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  कृमि, वागवानी पदः  बागवानी मवकास अमिकृ  ति/शे्रणीः  रा.प. ृ ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः २०७५ / ०१ / २ र ४ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १७२६२ १७२६३ १७२६४ १७२६५ १७२६६ - - 

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

माग पद संख्ाः ७ १ २ १ १ - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                                    ३७१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
२१ १० ७ ५ ८ - - 

 

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

1.  130016 अमज  पडडेल म थाराज प्रजापम  िुला 

2.  130032 अनु लाममछाने दुगाादत्त गौंगािर ममहला 

3.  130046 अन्जली शे्रष्ठ ओमकुमार हररप्रसाद ममहला, आ.ज. 

4.  130058 अमम ा पाणे् िडानन्द चन्द्रममर् ममहला 

5.  130072 अजुान के्षत्री पे्रमबहादुर मेहरमसौंह िुला 

6.  130074 अजुानप्रसाद िनाल  पूर्ाप्रसाद िडानन्द िुला 

7.  130080 अमवनाशकुमार झा देवेन्द्रकुमार अमरनाथ मिेशी 

8.  130134 उमेश सापकोटा छमवलाल  ुलमसराम िुला 

9.  130146 एमलना ढकाल बद्रीनाथ नारायर्प्रसाद ममहला 

10.  130158 कमलबहादुर सुनार सुयाबहादुर लक्ष्मर् दमल  

11.  130171 मकरर् पररयार  िनबहादुर इन्द्रबहादुर दमल  

12.  130174 मकरर् मवश्वकमाा रामप्रसाद फेकुलाल दमल  

13.  130181 कुमार पुनमगर िड्गबहादुर लालबहादुर आ.ज. 

14.  130202 केशरबहादुर ित्री  ेजबहादुर हका मवर िुला 

15.  130218 गरे्श गुप्ता मशवकुमार राममवलेक्षर् मिेशी 

16.  130223 गरे्श लम्साल धु्रवप्रसाद टोपनाथ िुला 

17.  130226 मगररजाप्रसाद चडिरी देशराम रामचरर् आ.ज. 

18.  130238 गोमवन्द मसजाप ी जग बहादुर हररबहादुर िुला 

19.  130280 झरना पन्थी  छमवलाल चुडाममर् िुला, ममहला 

20.  130285 टोनी बदेवा मदलकुमार गोपीलाल दमल  
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

21.  130289 म लकप्रसाद पाणे् बालानन्द ममनराम िुला 

22.  130336 दुगााबहादुर म रुवा दलबहादुर मसौंमवर दमल  

23.  130340 देवेश राइा  साङ्पाङ देवप्रसाद भीमबहादुर िुला, आ.ज. 

24.  130355 नरेन्द्र पनेरु  ेजराज गरे्शदत्त िुला 

25.  130384 मनरू दास उत्तमलाल ज्ञानी दमल  

26.  130453 प्रदीपकुमार यादव मस ाराम वैजू मिेशी 

27.  130454 प्रदीपचन्द्र नेपाल श्यामप्रसाद चे नाथ िुला 

28.  130463 प्रमोद गैहे्र िन्नजय रामदत्त िुला 

29.  130490 बसन्त मसौंजालीमगर रामबहादुर एकबहादुर आ.ज. 

30.  130518 मबपलवकुमार गुप्ता बीरेन्द्रकुमार रामचन्द्र मिेशी 

31.  130528 मबश्वास काफे्ल हररलाल छमवलाल िुला 

32.  130535 बीना पराजुली मवश्वम्भर हेरम्बराज ममहला 

33.  130620 रमेश उपे्र ी  मािवप्रसाद नारदप्रसाद िुला 

34.  131001 मवक्रम चडिरी भेिु बाबुराम आ.ज. 

35.  130711 मवनोद सुनार रमेशबहादुर पशुपम  िुला, दमल  

36.  130766 श्रीकृष्ण अमिकारी महेन्द्रप्रसाद महरामर्ी िुला 

37.  130800 सन्तोि प्रकाश राजेन्द्र एकलाल मिेशी 

38.  130853 सागर मघममरे हररप्रसाद रुद्रनाथ िुला 

39.  130867 मसजाना थापा बाबुराम दुगााबहादुर िुला, ममहला 

40.  130922 सुरुची मत्रपाठी भाइकाजी गोपालप्रसाद ममहला 

41.  130931 सुलोचना शे्रष्ठ हररगोपाल चे बहादुर आ.ज. 

42.  130952 सूनैना बराली सुयाबहादुर लालबहादुर िुला, ममहला, दमल  

43.  130973 स्वखिका चडहान चोपेन्द्र गरे्शबहादुर िुला, ममहला 

 

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 

 


