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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ८४८ /०७४/७५ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७५।२।२६ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको देहायका ववज्ञापनमा ललइएको ललखित परीक्षामा सखममललत उममेदवारहरु 
मध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नमबर तथा नाम थर भएका उममेदवार उत्तीर्ा भई अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएको व्यहोरा 
समवखन्द्ित सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । अन्द्तवाातााको लालग छनौट भएका उममेदवारहरूले पासपोटा 
साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक न्द्यूनतम योग्यता एकीन हनु ेसमपूर्ा प्रमार्पत्र तथा अन्द्य आवश्यक कागजातहरू र दरिास्त 
फारामको प्रथम र ततृीय पाना २ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले ७(सात) ददन लभत्र यस आयोगको दरिास्त 
व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमार्पत्रहरूको प्रलतललवप उममेदवार आफैले प्रमाखर्त गरी रुजू गराउन ुपनेछ । आवश्यक न्द्यूनतम 
योग्यता तथा अन्द्य आवश्यक कागजातको प्रमार्पत्रहरू नपरु् याएमा जनुसकैु बित दरिास्त रद्द हनुछे । छनौट भएका उममेदवारले 
देहायको स्थान, लमलत र समयमा हनुे अन्द्तवााताा ददन आउँदा मालथ उखललखित सक्कल कागजात र प्रवेशपत्र ललई १(एक) घण्टा 
अगावै आयोगको अन्द्तवााताा तथा लसफाररस शािामा अलनवाया उपखस्थत हनु ुपनेछ । अन्द्तवाातााका ददन सावाजलनक ववदा पना 
गएमा पलन उक्त कायाक्रम यथावत ्सञ्चालन हनुेछ । 

सेवा, समूह, उपसमूहः  प्रशासन, लेिा पदः  उपसखचव वा सो सरह तह÷शे्रर्ीः  रा.प.दितीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः 207४।११।१९ र २३ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १६५१२ 

किसिमः  आ.प्र. 
माग पद िंख्ाः ३ 
सि.प.मा िम्ममसित िंख्ा 238 
अन्तिााताािो िागग छनौट भएिो िंख्ा १४ 

 

ब. क्र. न.ं रोि न.ं उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम 
1.  130055 केशवराज सवेुदी कृष्र्लाल िनपती 
2.  130067 गजेन्द्रप्रसाद यादव रामाज्ञाप्रसाद सवाजीत 

3.  130227 मािवप्रसाद ढकाल मोहनप्रसाद शशीिर 
4.  130229 मानबहादरु बम भक्तबहादरु कृष्र्बहादरु 
5.  130287 रुरलाल भसुाल वटकाराम कववराम 
6.  130288 रेिा पाण्डे (के.सी.) बलबहादरु दत्त ु
7.  130308 ववनोद गेलाल होमनाथ ववश्वनाथ 
8.  130362 सदुदशकुमार अयााल कृष्र्प्रसाद दलिराम 
9.  130364 सबुोिकुमार साह कमायोगी रामअनगु्रहप्रसाद रामदत्तप्रसाद 
10.  130371 सूयाप्रसाद उपाध्याय थमनारायर् चक्रपार्ी 
11.  130379 हरर पंगेनी लभमलाल लललािर 
12.  130383 हररप्रसाद उपाध्याय पहराम िन्द्टु 
13.  130386 हरेन्द्रकुमार शे्रष्ठ प्रमेबहादरु जगतबहादरु 
14.  130099 ज्ञानहरी खघलमरे जीवलाल चरुामखर् 
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अन्तिााताा हुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 
१-८ २०७५।३।२६ दिनको २:०० बज े  ९-१४ २०७५।३।२७ दिनको ११:३० बज े

 

 
 
 

 

 

   

(राजेन्द्र पौडेल) (बासपु्रसाद न्द्यौपाने) (टामलाल पाण्डे) 

नायब सबु्बा नायब सबु्बा उप सखचव 

 


