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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. ११९ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७५।५।३ 

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  मशक्षा, मशक्षा प्रशासन, मनरीक्षर् पदः  मवद्यालय मनरीक्षक ति/शे्रणीः  रा.प. ृ ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः २०७५ / १ / २९ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १७३२६ १७३२७ १७३२८ १७३२९ - १७३३० १७३३१ 

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

माग पद संख्ाः १४ ४ ३ ३ - १ १ 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                                            २६०७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१९ ८ ६ ६ - ५ ६ 

 

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

1.  130112 अमोदकुमार यादव उपेन्द्र महमलस मधेशी 

2.  130135 अजुान मघममरे कृष्णप्रसाद हररशौंिर िुला 

3.  133038 एमलना वसे्न  भर राज छत्रबहादुर ममहला 

4.  130495 िुबीराम पोखे्रल रूक्माग   ठाकुरप्रसाद  िुला 

5.  130618 चक्रबहादुर भण्ारी पहलमान जगू िुला 

6.  130740 जीवननाथ नेपाल अमनरुद्र  महरालाल  िुला 

7.  134537 मिलप्रसाद रोकाया जुद्ध मवजालाल आ.ज., मप.के्ष. 

8.  134581 मदपककुमार शाही पहलमान नरबहादुर िुला, अपाङ्ग, मप.के्ष. 

9.  130983 धनबहादुर राइा शमु्भकुमार गोरिबहादुर आ.ज. 

10.  131006 धमाानन्द पन्त पदमराज मोहनदेव िुला 

11.  131019 नकुलप्रसाद बोलिे मिलप्रसाद चन्द्रकान्त िुला 

12.  131022 नन्दाकुमारी भट्ट धनुषराम मवश्वराम िुला, ममहला 

13.  134633 नरेश अवस्थी यज्ञराज नन्दलाल िुला 

14.  135352 नवराज अमधकारी नन्दाराम दुगाादत्त िुला 

15.  134638 नारायर्प्रसाद िनाल मयाराम पशुपम  िुला 

16.  134691 पूर्ाबहादुर थापा मभमबहादुर धमामसौंह आ.ज.,अपाङ्ग 

17.  131250 पृथुराज जोशी धमाराज कृष्णदत्त मप.के्ष. 

18.  131311 प्रमीला पुिासैनी गोमवन्द रामप्रसाद ममहला 

19.  134115 मबषु्ण ओली मललाराम रघुवीर अपाङ्ग 

20.  131489 भगव ी पडिेल जग लाल देवलाल ममहला 
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21.  131505 भर ममर् वली चन्द्रबहादुर रुद्रवीर िुला 

22.  134129 भानुभक्त जोशी प्रमानन्द हररदत्त िुला 

23.  131554 मौंगलमसौंह वुढा िम्बमसौंह हाशीराम आ.ज. 

24.  131609 मन्जु थापा शेरमसौंह कल्यार्मसौंह ममहला 

25.  131667 मममथलेशकुमार मसौंह मवशे्वश्वर जयजयराम मधेशी 

26.  131670 ममनबहादुर धामी मनमवर गौंगो िुला, मप.के्ष. 

27.  135534 रमा उचै शेरबहादुर दलबहादुर ममहला 

28.  131852 रमेश भुसाल नारायर्प्रसाद  कृष्णप्रसाद  िुला 

29.  133531 रमवन्द्रकुमार पौंमि  मशवशौंकर अकलु मधेशी 

30.  132009 रामहृदय यादव महनजी मानकी मधेशी 

31.  132172 लके्षन्द्रबहादुर मसौंह रामबहादुर लालबहादुर मप.के्ष. 

32.  132142 लक्ष्मर्बहादुर मसौंह जयबहादुर  कर्ाबहादुर  मप.के्ष. 

33.  134227 लमल कुमार पाणे्य मदलबहादुर जनकबहादुर अपाङ्ग 

34.  133616 मवकास मघममरे  ारानाथ भखक्तमवलास िुला 

35.  132275 मववेककुमार  ामाङ जरमसौं सपालाल िुला, आ.ज. 

36.  132387 मशवशौंकरप्रसाद चडधरी कामलदत्त बडराही आ.ज., मधेशी 

37.  134993 शुवासचन्द्र रावल दुगााबहादुर दन्तलाल अपाङ्ग 

38.  132480 सौंजयकुमार मसौंह  ेजीलाल गौंगाई मधेशी 

39.  132697 मसद्धराज भट्ट दामोदर गुमानी िुला 

40.  132704 मसजाना अयााल चन्द्रप्रसाद  ुलसीराम ममहला 

41.  132920 मह कुमारी पडिेल मवषु्णप्रसाद पद्मलाल िु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 

१-५ २०७५।८।११ ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 

६-२० २०७५।८।१२ ग े मदनको ११:०० बजे मदनको १२:०० बजे 

२१-३५ २०७५।८।१२ ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 

३६-४१ २०७५।८।१३ ग े मदनको ११:०० बजे मदनको १२:०० बजे 

 

 

 

 

  

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

 


