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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. ८९ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७५।४।२७ 

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, ला. पो. एण् डे. डे. पदः  पशु मवकास अमिकृ  ति/शे्रणीः  रा.प. ृ ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः २०७५ / ०१ / ११ र १२ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १७२८७ १७२८८ १७२८९ १७२९० १७२९१ १७२९२ - 

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

माग पद संख्ाः ८ २ १ १ १ १ - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                                             १२३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
११ ४ ५ ४ २ ३ - 

 

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

1.  130013 अखम्बका भट्टराई मडिीराम मािवप्रसाद अपाङ्ग 

2.  130016 अखि ा शे्रष्ठ ओमकुमार सूयालाल ममहला, आ.ज. 

3.  130017 आभास कोइराला महेन्द्रप्रसाद गोपालकृष्ण अपाङ्ग 

4.  130045 आमशि ढकाल मवनोदकान्त  ोयानाथ िुला 

5.  130029 खिला बोगटी मज बहादुर मदनबहादुर दमल  

6.  130042 मजबेन्द्रकुमार झा केदारनारायर् देवनारायर् िुला, मिेशी 

7.  130044 टेकराज पडडेल गुरुप्रसाद जयलाल िुला 

8.  130059 धु्रब मड.सी. यकु्कबहादुर िमुा िुला 

9.  130069 मनशान्त शमाा गेलाल कृष्णहरी बद्रीप्रसाद िुला 

10.  130081 बबलु ठाकुर राजेन्द्र बासुदेव मिेशी 

11.  130094 भर  काफे्ल एकनारायर् िमादत्त िुला 

12.  130101 मनोज मवश्वकमाा िनबहादुर चन्द्रबहादुर दमल  

13.  130112 यज्ञ अमिकारी रुक्माग  देवममन िुला 

14.  130113 युवराज पन्थ यमलाल मदलाराम िुला 

15.  130115 रौंजी कुमार अमिकारी जासर जगदेव मिेशी 

16.  130122 रमवन वस्ताकोटी गौंगादत्त  ाराप ी िुला 

17.  130141 लमल  कठाय  मडलबहादुर करर्मसौंह अपाङ्ग 

18.  130165 शडरभ शे्रष्ठ शमु्भबहादुर मशवलाल आ.ज. 

19.  130170 समज ा ज्ञवाली कुञ्जरमर्ी इश्वरीप्रसाद ममहला 

20.  130172 सन्दीप मसलवाल गोमपप्रसाद मनलप्रसाद िुला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

21.  130174 समबना ममश्र योगराज मेघनाथ ममहला 

22.  130180 सरोज िम वडा शमु्भप्रसाद ऋमिप्रसाद िुला 

23.  130184 मसजन सैंजू  ेजनारायर् गे्रहकुमार आ.ज. 

24.  130189 सुमन ा शे्रष्ठ देवकुमार  ुलमसनारायर् आ.ज. 

25.  130200 सुमशला शे्रष्ठ अष्टलाल गरे्शलाल ममहला, आ.ज. 

26.  130206 सोहन गुप्ता मशवपूजन वरसा ी मिेशी 

 

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।२० ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 

११-२२ २०७५।७।२९ ग े मदनको ११:०० बजे मदनको १२:०० बजे 

२३-२६ २०७५।७।३० ग े मदनको ११:०० बजे मदनको १२:०० बजे 

 

 

 

 

  

 

   

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

 


