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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. ११६ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७५।४।३० 

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  मवमवध पदः  कम्प्युटर इमिमनयर ति/शे्रणीः  रा.प. ृ ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः २०७५ / ०१ / २२ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १७३२१ १७३२२ १७३२३ १७३२४ - - - 

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

माग पद संख्ाः ७ २ १ ३ - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                १७५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१२ ३ ३ २ - - - 

 

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

1.  130060 इश्वरकुमार मसग अशोक जगमदश िुला, मधेशी 

2.  130070 कमपला शे्रष्ठ थैव महमालय मोहनलाल ममहला, आ.ज. 

3.  130082 कृष्ण शमाा सुम हार लालबाबु असफी िुला, मधेशी 

4.  130089 गजेन्द्र आचाया लालप्रसाद रामप्रसाद िुला 

5.  130184 प्रम क अमधकारी हररप्रसाद गोमवन्द िुला 

6.  130218 मबनोद वस्ती टौंकप्रसाद मशवप्रसाद िुला 

7.  130249 मनोज गड म इश्वरीप्रसाद गरे्शप्रसाद िुला 

8.  130272 योगेश पराजुली िडानन्द लक्ष्मीकान्त िुला 

9.  130278 रमवन्द्र शे्रष्ठ रामकाजी आशालाल आ.ज. 

10.  130320 मवनय सुवेदी धमाराज पूर्ाबहादुर िुला 

11.  130322 मवमलमान शे्रष्ठ मानकुमार नन्दलाल िुला, आ.ज. 

12.  130224 मवशाल म ममखिना गरे्शप्रसाद मशवलाल िुला 

13.  130329 वैस्नवी साउद प्रकाश लालबहादुर िुला, ममहला 

14.  130425 सुखि ा शमाा मचरमिवी  ारानाथ िु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।८।११ ग े मदनको ११:०० बजे मदनको १२:०० बजे 

११-१४ २०७५।८।११ ग े मदनको २:०० बजे मदनको ३:०० बजे 

 

 

 

 

  

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

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

 


