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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. ८० /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, एगृ.इको. माकेमटङ्ग एण् 

स्टामटखस्टक्स 

पदः  योजना अमिकृ  ति/शे्रणीः  रा.प. ृ ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः २०७५ / ०१ / २ र ७ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १७२७५ १७२७६ १७२७७ १७२७८ १७२७९ १७२८० - 

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

माग पद संख्ाः ८ १ २ १ १ १ - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                          ३६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१४ ५ २ २ 0 १ - 

 

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

1.  130023 अमनल म ममखिना घनश्याम शमु्भ िुला 

2.  130033 अनुप अमिकारी मत्रलोचन कृष्णप्रसाद िुला 

3.  130035 अनुप म वारी रामप्रसाद कुश्मािर िुला 

4.  130094 अखि ा नामगला कृष्णप्रसाद दण्पार्ी ममहला 

5.  130177 मकशोरकुमार यादव योगेन्द्र शखक्तराम मिेशी 

6.  130211 क्रान्ती राई कुमारमसौं कर्ाबहादुर िुला, ममहला, आ.ज. 

7.  130243 घनश्याम चडिरी श्रीबहादुर रामु आ.ज. 

8.  130289 म लकप्रसाद पाणे् बालानन्द ममनराम िुला 

9.  130296 मदनेश जमरकटे्टल रमेशप्रसाद मबषु्णप्रसाद िुला, अपाङ्ग 

10.  130386 मनमाल पडडेल गौंगा काँशीराम िुला 

11.  130446 प्रम मा पडडेल मबजयबहादुर देमवध्वज ममहला 

12.  130518 मबपलवकुमार गुप्ता वीरेन्द्रकुमार रामचन्द्र मिेशी 

13.  130604 युवराज ढकाल खिमानन्द मचन्ताममर् िुला 

14.  130644 राजेन्द्र लाममछाने पदमलाल प्रभाकर िुला 

15.  130707 मवद्या गड म पूर्ाप्रसाद वासुदेव िुला, ममहला 

16.  130721 मवलोचन पोिरेल नारायर्प्रसाद पदममवलास िुला 

17.  130728 मवशाल ढकाल मुकुन्दप्रसाद भखक्तप्रसाद िुला 

18.  130775 सौंजय ढकाल चक्रपार्ी  ेजप्रसाद िुला 

19.  130842 सममाला फुयाल रुद्रप्रसाद जयकृष्ण िुला, ममहला 
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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।१८ ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 

११-१९ २०७५।७।१९ ग े मदनको ११:०० बजे मदनको १२:०० बजे 

 

 

 

 

  

 

   

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

 


