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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. ८२ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७५।४।२५ 

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  कृमि, मत्स्य पदः  मत्स्य मवकास अमिकृ  ति/शे्रणीः  रा.प. ृ ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः २०७५ / ०१ / ९ र १० ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १७२८२ १७२८३ १७२८४ १७२८५ - - १७२८६ 

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

माग पद संख्ाः ५ १ १ १ - - १ 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                                             १३८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
९ ७ ४ ८ - - ४ 

 

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

1.  130018 अन्जली अपार् मनोजकुमार दुिःिमोचन मिेशी 

2.  130019 अन्जु घ ी मगर बलबहादुर बुखिराम िुला, ममहला, आ.ज. 

3.  130028 अशोक अमिकारी रामभजन जैसी मिेशी 

4.  130057 केशरबहादुर ित्री  ेजबहादुर हका मवर िुला 

5.  130063 िगेन्द्र थापा जग बहादुर हररकृष्ण मप.के्ष. 

6.  130066 गरे्श अमिकारी मगररप्रसाद मोम प्रसाद िुला 

7.  130070 गररमा जोशी लक्ष्मीप्रसाद गरे्शदत्त ममहला 

8.  130072 गोमा कँुवर िड्कबहादुर बलबहादुर िुला, ममहला 

9.  130074 गोमवन्द मसजाप ी जग बहादुर हररबहादुर मप.के्ष. 

10.  130090 मदपककुमार ममश्रा मवरेन्द्र हररश्चन्द्र िुला, मिेशी 

11.  130113 मनमालबहादुर िा ी कर्ाबहादुर दलबहादुर मप.के्ष. 

12.  130122 पुष्पा पाणे् श्रीप्रसाद चे नारायर् ममहला 

13.  130125 प्रकाश मरामसनी मडिीराज मवषु्णप्रसाद िुला 

14.  130140 बलराम आचाया पुरुिोत्तम बासुदेव िुला 

15.  130148 मबपलवकुमार गुप्ता वीरेन्द्रकुमार रामचन्द्र मिेशी 

16.  130160 भुवन शे्रष्ठ दुगााप्रसाद मोम कुमार आ.ज. 

17.  130164 ममनिकुमार पाल मोम राम रामर न मिेशी 

18.  130177 रन्जु काफे्ल मबषु्णप्रसाद  ुलसीराम िुला, ममहला 

19.  130184 रमवनसन अमिकारी मवषु्णहरर डम्बरप्रसाद िुला 

20.  130191 राजेश यादव श्रीमनवास रामसमुझ मिेशी 
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21.  130207 वरमबहादुर शाही पे्रमबहादुर जयबहादुर मप.के्ष. 

22.  130208 मवक्रम स्याङ ान राजमान लालबहादुर आ.ज. 

23.  130215 मववेक ठाकुर ब्रम्हा रामआशे्रय मिेशी 

24.  130228 मशवम जैसवाल गोपालकृष्ण गर्प राम मिेशी 

25.  130231 श्रीिा उपे्र ी प्रकाशचन्द्र हररप्रसाद ममहला 

26.  130263 सुमन ा चन्द मोहन मदनबहादुर ममहला 

27.  130276 सुरेश घ ीमगर जुिबहादुर कमवराम 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 

१-१० २०७५।७।१९ ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 

११-२२ २०७५।७।२० ग े मदनको ११:०० बजे मदनको १२:०० बजे 

२३-२७ २०७५।७।२० ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 

 

 

 

 

  

 

   

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

 


