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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

 

सूचना नं. २५० /०७४/७५ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७४।६।६ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगरको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  उमिेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत्तीर्ा भई अम्न्द् ि चरर्को परीक्षा र अन्द् वाा ााको 
लागग छनौट भएको व्यहोरा समवम्न्द्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । अन्तिम चरणको परीक्षा 
र अतिर्ाािााको लागि छनौट भएका उम्मेदर्ारहरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रति, आर्श्यक तयूनिम योग्यिा एकीन हुने 
सम्पूणा प्रमाणपत्र िथा अतय आर्श्यक कािजािहरू र दरखास्ि फारामको प्रथम र ििृीय पाना २ प्रति भरी यो सचूना 
प्रकाशन भएको ममतिले ७(साि) ददन मभत्र यस आयोिको दरखास्ि व्यर्स्थापन केतरमा उक्ि प्रमाणपत्रहरूको प्रतिमलपप 
उम्मेदर्ार आफैले प्रमाणणि िरी रुजू िराउनु पनेछ । आर्श्यक तयूनिम योग्यिा िथा अतय आर्श्यक कािजािको 
प्रमाणपत्रहरू नपुर् याएमा जुनसुकै बखि दरखास्ि रद्द हुनेछ । छनौट भएका उमिेदवारले देहायको स्थान, मित  र सियिा 
हुने अन्द् वाा ाा ददन आउँदा िागथ उम्ललखि  सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्द् वाा ाा 
 था मसफाररस शािािा अतनवाया उपम्स्थ  हुनु पनेछ । अम्न्द् ि चरर्को परीक्षा र अन्द् वाा ााको ददन सावाजतनक ववदा पना 
गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा,समूहः परराष्ट्र  पदः  शाखा अधिकृत वा सो सरह तह÷शे्रण ः  रा.प.ततृ य 

धि.प. सञ्चािन धमधतः 207३।१२।२६,२७,२८, ३० 
र ३१ गते 

नधतजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

  

पर्ज्ञापन नं. ........ ०७३।७४ १६६८३ १६६८४ १६६८५ १६६८६ - १६६८८ १६६८९ 

ककमसमः  खिुा महहिा आ .ज.  मिेस  दधित अपाङ्ग हप .क्षे.  

माि पद संखयाः २ १ १ १ - १ १ 

मल.प.मा सन्म्ममलि संखया                              ३८८ 
अतिर्ाािााको लागि छनौट 
भएको संखया 

४ ३ ३ ४ - ३ ३ 

 

ब. क्र. न.ं रोल न.ं उम्मेदर्ारको नाम, थर बार्ुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  137127 खमुानधसं तामाङ पूणाबहादरु मानबहादरु आ .ज.  

2.  137130 खेमबहादरु थापा दजेु मगर टेकमान आ .ज.  

3.  135247 ग ता घिधमरे भहविाि गंगाराम महहिा 
4.  130609 चघण्डका पोखरेि होमनाथ िोकनाथ महहिा 
5.  138205 नहवन मैनािी धििाप्रसाद िक्ष्म प्रसाद अपाङ्ग 

6.  138301 धनरोज बस्नेत सरोजबहादरु ज्ञानबहादरु अपाङ्ग 

7.  138772 प्रमेबहादरु बढु्थापा चक्रबहादरु टस बहादरु हप .क्षे.  

8.  139165 भवुन पौडेि कुिचन्द्र घशविाि खिुा 
9.  139337 महाघजत साउद िनधसंह रामधसंह हप .क्षे.  

10.  150839 रन्द्जन यादव रामिक्ष्णप्रसाद जिेश्वर मिेस  
11.  133839 रामहरर मराधसन  भघिराम  मघुिराम  खिुा 
12.  140132 रेखा दास श्यामदेव चधित्तर मिेस  
13.  135740 हववेक ररजाि हवनोद वरीनाथ खिुा 
14.  135788 शेखरकुमार रोकाया गंगािाि कृष्णबहादरु हप .क्षे.  

15.  140793 श्र कृष्ण धसिवाि रुरबहादरु धभमबहादरु खिुा 
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ब. क्र. न.ं रोल न.ं उम्मेदर्ारको नाम, थर बार्ुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

16.  140807 श्रधुत कडररया कृष्णप्रसाद चन्द्र अपाङ्ग 

17.  140815 संगम गरुुङ्ग धमनबहादरु चन्द्रप्रकाश आ .ज.  

18.  141414 सनु िकुमार यादव सबािाि जोद्या मिेस  
19.  151041 सरेुशकुमार महतो गंगाप्रसाद िक्ष्म  मिेस  
20.  141652 सोना ठडरार्ा िािबहादरु मानबहादरु महहिा 

 

अन्तिम चरणको परीक्षा िथा अतिर्ाािाा हुने स्थान, ममति र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर । 
सूचना प्रपर्गि सीप परीक्षण (Information Technology Skill Test): मलखि  परीक्षा नत जा प्रकाशन शािाको सूचना नं.    

२५२/०७४-७५ बिोम्जि हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्द्छ । 
 

ब. क्र. न.ं 
ममति 

(Date) 
सामूदहक परीक्षण 

(Group Test) 
अतिर्ाािाा कायाक्रम 

(Individual Interview) 
१-५ २०७४।७।१५ ग े ददनको ११:०० बजे ददनको १२:०० बजे 
६-२० २०७४।७।१५ ग े ददउसो २:०० बजे ददउसो ३:०० बजे 

 

 
(धनिकण्ठ शमाा) (प्रकाश गरुुङ्ग) (चरुामघण मराधसन ) 

शाखा अधिकृत शाखा अधिकृत उप सघचव 
  


