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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. ३४ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७५।४।१० 

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, हाइवे पदः  इमिमनयर ति/शे्रणीः  रा.प. ृ ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः २०७४ / १२ / १० र ११ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १७२०४ १७२०५ १७२०६ १७२०७ १७२०८ - - 

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

माग पद संख्ाः ८ २ २ १ १ - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                                   १०८८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
११ ५ ४ ५ ३ - - 

 

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

1.  130181 अमबनाश अयााल माधवप्रसाद गोमवन्दप्रसाद िुला 

2.  130263 अमोदकुमार यादव कुसुमलाल वडवालाल मधेसी 

3.  130338 अशोक पडडेल जगन्नाथ दुगाादत्त िुला 

4.  130457 आमशष नेपाल रमेशकुमार गरे्शप्रसाद िुला 

5.  130460 आमशष मानिर प्रमोददेव सत्यनारायर् िुला 

6.  130708 कुन्दन साफी सहदेव धनेश्वर दमल  

7.  131677 प्रज्ञा शमाा चे नाथ मह लाल ममहला 

8.  132046 मबषु्णलाल शे्रष्ठ मटकामान लोकमान आ.ज. 

9.  132248 महेशकुमार साह सुन्दर छेवी मधेसी 

10.  132298 ममलन शे्रष्ठ चे बहादुर लक्ष्मीबहादुर आ.ज. 

11.  132398 युमजन छने्तल बलबहादुर हका बहादुर आ.ज. 

12.  132407 युवराज भट्टराई म लचन थानेश्वर िुला 

13.  132667 राजेन्द्र महजान जग बहादुर मानबहादुर आ.ज. 

14.  133330 सौंगी ा थापा नरबहादुर दलबहादुर ममहला 

15.  133338 सौंजय कोइराला रामबहादुर सन्तबहादुर दमल  

16.  133408 सजना राइा  बलबहादुर धनकेशर ममहला 

17.  133415 सजी  शमाा चन्द्रदत्त िडानन्द िुला 

18.  133428 सम शकुमार साह मनोजप्रसाद नरायर् िुला, मधेसी 

19.  133585 सभ्य ा िनाल  जनकराज झमवलाल ममहला 

20.  133689 समहषु्ण पोिरेल मदपकमनी भोजराज ममहला 
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21.  133704 सागर पन्थी पुरुषोत्तम रामप्रसाद िुला 

22.  133732 मस ाराम बुढाथोकी शमु्भबहादुर कृष्णबहादुर िुला 

23.  133892 सुमनलकुमार गुप्ता जगमदश बैजनाथ िुला, मधेसी 

24.  133898 सुमनलकुमार साह सुवुध रामपृ  मधेसी 

25.  134033 सुरेशकुमार बस्याल जी बहादुर अस्वीर दमल  

26.  134190 हररसप्रसाद जोशी नररदत्त धमाानन्द िु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 

 


