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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ८६९ /०७४/७५ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७५।३।९ 

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 हनु े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 हनुछे । 

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

लल.प. सञ्चालन लमलतः 207४।११।२८ र १२।२ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १६५१९ १६५२० १६५२१ १६५२२ १६५२३ - - 

किसिमः  िलुा मवहला आ.ज. मिेसी दललत अपाङ्ग वप.क्ष.े 
माग पद िंख्ाः ५ १ १ १ १ - - 

सि.प.मा िम्ममसित िंख्ा                      ७०१ 
अन्तिााताािो िागग छनौट 
भएिो िंख्ा 

१० ८ ५ ४ ४ - - 

 

ब. क्र. न.ं रोि न.ं उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम छनौट िमूह 

1.  130061 इन्द्रदेव यादव झडीनारायर् रामबहादरु मिेसी 
2.  130131 कववराज उप्रतेी गरु्राज िड् गराज िलुा 
3.  130286 छलबलाल नेपाली लतलबीर हका बीर दललत 
4.  130335 वटकाराम ढकाल रवीलाल चन्द्रकान्द्त िलुा 
5.  130352 तारा ज्ञवाली गोपालचन्द्र िमााङ्गत मवहला 
6.  130487 नागेन्द्रप्रसाद चौिरी नेपालीप्रसाद लालमर्ी आ.ज., मिेसी 
7.  130516 लनलकण्ठ ववश्वकमाा राजबहादरु पञ्चवीर दललत 
8.  130597 प्रभा बराल कृष्र्प्रसाद केशवराज मवहला 
9.  130618 फखर्न्द्रप्रसाद पौडेल कमलप्रसाद महानन्द्द िलुा 
10.  130632 बाबरुाम खघलमरे पद्मपाखर् जयभर िलुा 
11.  130712 मिकुुमार साह लबजय शंकर मिेसी 
12.  130759 लमश्रीलाल यादव लतरमहत्मान चौिरीमहत्मान मिेसी 
13.  130767 मेिबहादरु मंग्राती भक्तववर ओबे्र दललत 
14.  130769 मेघनाथ ररजाल बाबरुाम खिमानन्द्द िलुा 
15.  130829 राजकुमार राई रामिन रववलाल आ.ज. 
16.  130924 रेिा पाण्डे (के.सी.) बलबहादरु दत्त ु मवहला 
17.  130940 लक्ष्मी दलुाल अलनरुर लभमलाल मवहला 
18.  131049 शारदा राउत ववष्र्बुहादरु डमबरबहादरु मवहला 
19.  131078 श्रीकुमार राई दक्षुमान ददललपलसं आ.ज. 
20.  131084 श्रीिर के.सी. िनबहादरु लोकबहादरु िलुा 
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21.  131085 श्रीिर गौतम उदयराज नारायर्प्रसाद िलुा 
22.  131129 लसजाना थपललया वटकादत्त सोमप्रसाद िलुा, मवहला 
23.  131137 सीता लनरौला (फुयाल) ज्ञानप्रसाद मोदनाथ िलुा, मवहला 
24.  131182 सरेुन्द्र थापामगर पदमबहादरु दगुााबहादरु िलुा, आ.ज. 
25.  131185 सरेुश सनुार केशव कृपे दललत 
26.  131208 खस्मता नेपाल नेत्रप्रसाद हररप्रसाद मवहला 
27.  131234 हरेन्द्रकुमार शे्रष्ठ प्रमेबहादरु जगतबहादरु आ.ज. 

 

 

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 
१-४ २०७५।३।३१ ग े दिनको २:०० बज े  ५-१२ २०७५।४।१ ग े दिनको ११:३० बज े
१३-२० २०७५।४।१ ग े दिनको २:०० बज े  २१-२७ २०७५।४।२ ग े दिनको ११:३० बज े

 
   

 

   

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

नायब सबु्बा नायब सबु्बा उप सखचव 

 


