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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. ११३ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७५।४।३० 

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  वन, ने. पा. एण् वा. ला. पदः  स.व्य.अ / स.सौं.अ. / स.अ. ति/शे्रणीः  रा.प. ृ ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः २०७५ / ०१ / १६ र २० ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १७३१४ १७३१५ १७३१६ - - १७३१७ - 

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

माग पद संख्ाः २ १ १ - - १ - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                                   २६१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
२९ १४ १२ - - २ - 

 

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

1.  130024 अमृ  भट्ट कोमलप्रसाद गौंगाप्रसाद अपाङ्ग 

2.  130028 अरुर्ा पडडेल केदार रामुनाथ िुला, ममहला 

3.  130029 अजुान ररजाल मललाधर शमशधर िुला 

4.  130031 अलौंकार ढुङ्गाना मनरञ्जन दामोदर िुला 

5.  130032 अमशम थापा मदलबहादुर थमनबहादुर िुला, आ.ज. 

6.  130046 आमशष म वारी मचरमञ्जवी बुखिसागर िुला 

7.  130059 एमलना आले  रर्बहादुर जङ्गमवर ममहला, आ.ज. 

8.  130074 कुसुम नेपाल इन्द्रप्रसाद कृष्णप्रसाद िुला, ममहला 

9.  130086 कोमलबहादुर पा ली रागबहादुर काशी िुला, अपाङ्ग 

10.  130092 गगन शमाा भर प्रसाद नन्दप्रसाद िुला 

11.  130096 गरे्श पुरी मवषु्णप्रसाद नन्दलाल िुला 

12.  130104 गोपाल िनाल मोम राम मवषु्णप्रसाद िुला 

13.  130105 गोपीकृष्ण जोशी केशवदत्त दत्तराम िुला 

14.  130108 चन्द्रशेिर बडु जगन्नाथ हररदेव िुला 

15.  130110 मचत्रर् शमाा मवषु्णहरी रघुनाथ िुला 

16.  130123 मजसन काकी भूपेन्द्रकुमार कर्ाबहादुर िुला 

17.  130132  ारा भुसाल छमवलाल मगराश्वर ममहला 

18.  130147 मदपेन्द्र के.सी. जी बहादुर लमल बहादुर िुला 

19.  130181 नमवन शे्रष्ठ काजीराम खिलनारायर् आ.ज. 

20.  130185 मनकेश कठाय  सानुकान्छा टेकबहादुर िुला 
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21.  130187 मन ेशराज भट्टराइा  ऋमषकान्त रेशमराज िुला 

22.  130205 पमवत्रा गो ामे मवषु्णप्रसाद धमाप्रसाद ममहला 

23.  130218 पुष्पदीप शे्रष्ठ कमलनारायर् दुगााबहादुर आ.ज. 

24.  130227 प्रकाश पुन गमान नन्दबहादुर आ.ज. 

25.  130237 प्रम मा ढुङ्गाना  शामलकराम भवानीप्रसाद ममहला 

26.  130273 मबनयबहादुर अमधकारी ित्री रेशमबहादुर मेघबहादुर िुला 

27.  130304 मनोज चडधरी माधवप्रसाद बुखिराम आ.ज. 

28.  130305 मनोज ढकाल बद्रीप्रसाद नरहरी िुला 

29.  130307 मनोज शमाा लम्साल िड्गदेव इन्द्रप्रसाद िुला 

30.  130309 मन्जु के.सी. रामबहादुर पूर्ाबहादुर िुला, ममहला 

31.  130314 महेश न्यडपाने चे लाल बोमदलाल िुला 

32.  130317 महेश्वरी भट्ट महादेव जयानन्द िुला, ममहला 

33.  130344 रश्मी  चामो राजाभाई ज्ञानबहादुर आ.ज. 

34.  130362 रामऔ ार चडधरी सुिराम भर हरी आ.ज. 

35.  130373 रीम  आचाया दयाराम टौंकप्रसाद ममहला 

36.  130399 वषाा अयााल दमदराम मशवलाल ममहला 

37.  130424 शौंकर पुरी कृष्ण िगराज िुला 

38.  130426 शशी शे्रष्ठ भुपालमान मकरबहादुर आ.ज. 

39.  130447 सन्तोष पोखे्रल मग ाप्रसाद मुखक्तराम िुला 

40.  130464 सरर ा लामा मदघाराज नरकुमार आ.ज. 

41.  130476 समलना के.सी. सुयाबहादुर नारायर्बहादुर ममहला 

42.  130477 समव ा थापा होमबहादुर मदलबहादुर ममहला 

43.  130493 सुजन मधमाल हररप्रसाद  ोयानाथ िुला 

44.  130530 सुषमा ढकाल चे नाथ टुमलाल ममहला 

45.  130528 सुमसल सुबेदी नवराज  ारामनधी िुला 

46.  130539 सोमलाल घलान ज्ञानबहादुर रामबहादुर िुला, आ.ज. 

47.  130542 सृ्म ी लामा जग बहादुर चन्द्रमान ममहला, आ.ज. 

48.  130546 हररबहादुर थापा गोमवन्दबहादुर नरबहादुर िु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 

 


