
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ६६८ /०७८-७९ कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः –२०७८।११।१७ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई सामूमहक परीक्षर्  र अन्तवाा ााको लामग छनडट भएको 

व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूलिक परीक्षण 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 २/२ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले ७(सात) लदन लभत्र 

यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन केन्द्र अनामनगरमा 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 उखिखख  सक्कल 

कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शाखामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ । सामूमहक 

परीक्षर्  र अन्तवाा ााको मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव  सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा,समूिः  कृमि, कृमि प्रसार, बागबानी, बाली मवकास, 

बाली सौंरक्षर्, एगृ. इको. माकेमटङ्ग एण् 

स्टामटखस्टक्स, माटो मवज्ञान 

पदः   कृमि प्रसार अमिकृ , बागबानी 

मवकास अमिकृ , बाली मवकास 

अमिकृ , बाली सौंरक्षर् अमिकृ , 

कृमि अथा मवज्ञ, माटो मवज्ञ 

ति/शे्रणीः   रा.प. ृ ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७८।६।२० र २२ ग े  नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ १७३०४ १७३०५ १७३०६ १७३०७ १७३०८ १७३०९ - 

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

माग पद संख्ाः  ७ ५ ३ १ १ २ - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                     ५९१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
११ ११ ६ ६ ३ ५ - 

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

1.  ८७०५३६ अनुपा सुबेदी हररबहादुर मनलबहादुर ममहला 

2.  ८७०९८८ अनु्स अमिकारी महेश दामोदर ममहला 

3.  ८७१०२५ अमबरलकुमार मह ो कुशवाहा राजेन्द्र जुगेश्वर मिेशी 

4.  ८७०३६३ अमभनन्द सुब्बा मलमु्ब सुरेशकुमार राजबहादुर आ.ज. 

5.  ८७०६९२ अखि ा न्यडपाने अशोकप्रसाद यमलाल ममहला 

6.  ८७००५४ अखि ा बजगाईौं रामप्रसाद कमलप्रसाद ममहला 

7.  ८७०४८३ आमिश शे्रष्ठ लुनारायर् िमानारायर् आ.ज. 

8.  ८७१२३० ऋचा शाह सुशीलकुमार मकशोर ममहला, मिेशी 

9.  ८७१२११ एमलना गड म  ाराकुमार  दमदराम दमल  

10.  ८७०६१७ कमब ा शमाा म लप्रसाद शामलकराम खुला, ममहला 

11.  ८७००८० कमला  ामाङ कृष्णबहादुर लालजी  आ.ज. 

12.  ८७०९९८ मदपकराज जोशी गोविान जनकलाल अपाङ्ग 

13.  ८७१११४ मदपकराज जोशी महादेव चन्द्रदेव खुला 

14.  ८७०९३६ मिरेन्द्रप्र ाप ठाकुर रामबहादुर रामबृक्ष मिेशी 

15.  ८७०५११ धु्रवराज जोशी शौंकरप्रसाद मदनराज अपाङ्ग 

16.  ८७१२२२ नारायर् लम्साल कल्यार् लालनाथ खुला 

17.  ८७०३९३ पुष्पा ज्ञवाली खखमलाल रुक्माङ्ग  खुला, ममहला 

18.  ८७११२८ प्रवेश आचाया बाबुराम छमवलाल खुला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

19.  ८७०२०९ प्रशान्त चडिरी रुपनारायर् रामकृष्णा आ.ज. 

20.  ८७०५३३ रमबन थापा राजुबहादुर गरे्शबहादुर खुला 

21.  ८७११०९ रमबन बसे्न  हेमबहादुर कुलबहादुर अपाङ्ग 

22.  ८७१२२३ रर ेशकुमार झा मनत्यानन्द केवलकान्त खुला, मिेशी 

23.  ८७०१०९ मवजेन्द्रकुमार प्रिान दुगााकुमार  ेजबहादुर आ.ज. 

24.  ८७१२३४ मवनयवावु कोइराला  ुलसीप्रसाद नन्दप्रसाद खुला, अपाङ्ग 

25.  ८७०७३० मववेक ठाकुर वमाा रामाश्रय मिेशी 

26.  ८७०९७२ सौंयम पखण्  मटकाराम गौंगादत्त खुला 

27.  ८७०४१६ समचन गह राज सौंमजव जोगबहादुर दमल  

28.  ८७००९५ सन्जना ठाकुर कमलेश डोमा ममहला, मिेशी 

29.  ८७०७६७ सन्जू सारुमगर टेकबहादुर कृष्णप्रसाद अपाङ्ग 

30.  ८७०००७ सममक्षा खनाल शरदचन्द्र चन्द्रनाथ ममहला 

31.  ८७१२५५ सममक्षा गड म जगमदश फननारायर् ममहला 

32.  ८७००७७ सालु महजान मोहनगोमवन्द महन्त आ.ज. 

33.  ८७१३११ मसजाना शे्रष्ठ मोहनमान जयनारायर् खुला, ममहला 

34.  ८७०७०१ सुजन पोखरेल बुखिप्रसाद भोजराज खुला 

35.  ८७११९८ सडरज मवश्वकमाा मटकाराम ख्यामबहादुर दमल  
 

 

द्रष्टव्यः   

रोल नौं. ८७००७५, ८७११५२ र ८७१२९७ का उमेदवारहरूले वसु्तग  उत्तरपुखस्तकामा Small Letter को प्रयोग गरेकाले मनजहरूको 

उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ । 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, कमलपोिरी । 

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम 

ब. क्र. नं. लमलत सामूलिक परीक्षण अन्तवााताा कायाक्रम 

१-१६ २०७८।१२।१४ ग े मदनको १०:३० बजे मदनको ११:३० बजे 

१७-३२ २०७८।१२।१४ ग े मदनको २:०० बजे मदनको २:३० बजे 

३३-३५ २०७८।१२।१५ ग े मदनको १०:३० बजे मदनको ११:३० बजे 

 

 

 

(सुलशला गौतम) (लनलकण्ठ शमाा) (लनरन्जन शे्रष्ठ) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

 


