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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. ६० /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७५।४।१५ 

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., सभे पदः  नापी अमिकृ  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 १७२४३ १७२४४ १७२४५ १७२४६ १७२४७ १७२४८ - 

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

माग पद संख्ाः ११ ५ ४ ५ ३ १ - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                                   १०६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१५ १० ७ ६ १ १ - 

 

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

1.  130002 अमन ा पाठक उद्धवप्रसाद वेदराज ममहला 

2.  130022 मकशन साह मवश्वनाथ  रामअसीस  मिेसी 

3.  130028 िेमराज देवकोटा टौंकप्रसाद द्रोर्राज िुला 

4.  130029 गड म राजवौंशी रमव िनेश्वर िुला,आ.ज. 

5.  130030 मचजकुमार शे्रष्ठ मानकुमार मनलाल आ.ज. 

6.  130031 मचत्रप्रकाश जोशी मजवानन्द  ुलाराम  िुला 

7.  130033 जयराम  ामाङ रर्बहादुर रत्नवीर आ.ज. 

8.  130037 टेकबहादुर शे्रष्ठ  ाराबहादुर  मबन्द्रमान  िुला 

9.  130040  ुलसीप्रसाद पडडेल  ारािर  कोमपलामर्ी  िुला 

10.  130043 मदनेशकुमार भण्ारी गिबहादुर   ुलाराम  िुला 

11.  130044 मदपेन्द्र साह रामचन्द्र मवकु मिेसी 

12.  130045 दुगाा चडलागाइा यमप्रसाद लोकनाथ ममहला 

13.  130047 देबकुमार बसे्न  इन्द्रबहादुर सुरथबहादुर अपाङ्ग 

14.  130050 मनममषा वागे्ल सुरेशकुमार  ुलसीरमर् िुला,ममहला 

15.  130051 मनजाना थापा उद्धवबहादुर म लकबहादुर ममहला 

16.  130052 मनशा अमिकारी िेमराज  मललािर  िुला,ममहला 

17.  130053 पवन गुप्ता लाल ाप्रसाद रामऔ ार मिेसी 

18.  130057 प्र ीक ढुङ्गाना हररप्रसाद  डण्पार्ी  िुला 

19.  130062 पे्रम थापा मदनबहादुर म लबहादुर िुला 

20.  130063 प्रोममस रानामगर सोमबहादुर  नरबहादुर  आ.ज. 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

21.  130067 मबबेक म वारी मबषु्णप्रसाद  केशवप्रसाद  िुला 

22.  130079 योगेन्द्रकुमार यादब प्रभुनारायर्  अमिकलाल  मिेसी 

23.  130089 ररकेश महजान श्याम हषानारायर् आ.ज. 

24.  130090 रुमवना शाही उद्धव  हररकुमार  िुला,ममहला 

25.  130099 शामलग्राम लम्साल रामप्रसाद म थाप्रसाद िुला 

26.  130101 मशिर पोखे्रल यज्ञमुम ा  महमलाल  िुला 

27.  130104 सियकुमार साह वैजनाथ मशवनन्दन मिेसी 

28.  130109 सरोज शे्रष्ठ गोपीकृष्ण  रामकृष्ण  आ.ज. 

29.  130110 समवन मव.के. नवरस पूर्ाबहादुर दमल  

30.  130117 सुबोिचन्द्र साह रामइश्वर देवु मिेसी 

31.  130122 सुवास न्यडपाने ज्ञानहरर केशवराज िुला 

32.  130123 सुमशला काकी योगेन्द्रबहादुर नारायर्बहादुर ममहला 

33.  130125 सुस्मा गड म मजवनाथ भोलानाथ ममहला 

34.  130126 सृजना सुवेदी चन्द्रबहादुर नन्दलाल ममहला 

35.  130129 सृष्टी पडडेल योगराज  श्रीकृष्ण  ममहला 

36.  130128 सृष्टी बैदार ओमकारमान चक्रमान आ.ज. 

 

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।१० ग े मदनको ११:३० बजे मदनको १२:३० बजे 

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

२१-३२ २०७५।५।१३ ग े मदनको ११:३० बजे मदनको १२:३० बजे 

३३-३६ २०७५।५। १४ ग े मदनको ११:३० बजे मदनको १२:३० बजे 

 

 

 

 

  

 

   

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

 


