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लोक सेवा आयोग 
  

(लिखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
 

सूचना  ५६३/०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौ 
   
   

 मिति - २०७६।११।२१  
लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्ाालय, अनामनगरको देहायका लिज्ञापनमा लिइएको लिखित परीक्षामा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भई मालमिा प्रसु्ततीकरर् र अन्तिाातााको िालि छनौट 

भएको व्यहोरा सम्वखित सबैको जानकारीको िालि यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । माममला प्रसु्तमिकरण र अन्तर्ाािााको लामि 

छनौट भएका उमे्मदवारहरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रमि, आवश्यक नू्यनतम योग्यता एकीन हुने समू्पणा प्रमाणपत्र िथा 

आवश्यक कागजातहरू र दरखास्त फारामको प्रथम र तृतीय पाना २ प्रमि भरी यो सूचना प्रकाशन भएको मममिले ७ (सात) 

मदनमभत्र यस आयोगको दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमाणपत्रहरूको प्रमिमलपी उमे्मदवार आफैले प्रमामणि िरी रुजु 

गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रहरू नपु¥याएमा जुनसुकै बखि 

दरखास्त रद्द हुनेछ । छनौट भएका उिेदिारहरुिे देहायको, स्थान लमलत र समयमा हुने मालमिा प्रसु्तलतकरर् लदन आउँदा प्रिेशपत्र 

र अन्तिााताा लदन आउँदा मालि उखिखित सक्कि कािजात र प्रिेशपत्र लिई १ (एक) घण्टा अिािै आर्ोिको अन्तिााताा तिा लसफाररस 

शािामा अलनिार्ा उपखथित हुनुपनेछ । मालमिा प्रसु्तलतकरर् र अन्तिाातााका लदन सािाजलनक लिदा पना िएमा पलन उक्त कार्ाक्रम 

र्िाित सञ्चािन हुनेछ ।  
 

सेवा, सिूह, उपसिूह: प्रशासन   पद: सहसचिव वा सो सरह  िह/शे्रणी: रा.प.प्रथि 

मि.प. सञ्िािन मिति: २०७६/९/२, ३ र ४ गिे नतिजा प्रकाशन गने कार्ाािर्: िोक सेवा आर्ोग, केन्द्रीर् कार्ाािर् 

ववज्ञापन नं.: .......... ०७६-७७ १६६५५ १६६५६ १६६५७ १६६५८ - - - 
ककमसि: खुिा िहहिा आ.ज. िधेसी दमिि अपाङ्ग वप.क्षे. 
िाग पद संख्र्ा: ५ २ १ २ - - - 
मि.प.िा सम्मिमिि संख्र्ा:                 ११७३ 

अन्द्िवाािााको िाचग छनौट भएको संख्र्ा: ८ ६ ६ ५ - - - 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उमिेदवारको नाि थर बाबुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  870829 अलनता लनरौिा  जर्प्रसाद लिन्तामर्ी मलहिा 

2.  870818 आनन्द काफे्ल िक्ष्मीप्रसाद पदमपार्ी िुिा 

3.  870957 इन्द्रदेि र्ादि झडीनारार्र् रामबहादुर मधेशी 

4.  870820 खििराज राइा िमानलसिं िािध्वज जनजालत 

5.  870375 लजिनिन्द्र राई मदनबहादुर सुिराज जनजालत 

6.  870254 धमेन्द्रकुमार लमश्र उलदतनारार्र् रामी मधेशी 

7.  871037 नमराज लघलमरे लिजुिीप्रसाद कृष्णप्रसाद िुिा 

8.  870895 नारार्र्प्रसाद अर्ााि घनश्याम िोकनाि िुिा 

9.  870861 भूपेन्द्र पाणे्डर् अरुर्ोदर् रघुनाि मधेशी 

10.  871408 मानबहादुर मिर शेरबहादुर सनमान जनजालत 

11.  871074 रमेश ढकाि डुम्रीराज रिंिनाि िुिा 

12.  870862 रामकुमार महतो बेिन अजुान मधेशी 

13.  871042 रामबिु सुिेदी  बािकृष्ण रलििाि िुिा 

14.  870206 रेिा किं डेि हररबिंश कृष्णप्रसाद मलहिा 

15.  870004 रोशनीकुमारी शे्रष्ठ रुद्रबहादुर नन्दनारार्र् मलहिा, जनजालत 
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16.  871036 लिपीन आिार्ा पदमिाि मलर्राम िुिा 

17.  870357 सुलनता नेपाि दामोदर हररप्रसाद मलहिा 

18.  871073 सुरेन्द्रकुमार र्ादि िक्ष्मीनारार्र् लमठु मधेशी 

19.  871469 सुशीिा अर्ााि िन्द्रप्रसाद तुखिराम मलहिा 

20.  871076 खिम शे्रष्ठ लिषु्णमान ितुरमान मलहिा, जनजालत 

21.  871160 हररप्रसाद शमाा लिषु्णप्रसाद रखििाि िुिा 

22.  871015 हेमराज तामाङ िािबहादुर लकताबलसिंह िुिा, जनजालत 

 
व्ददिीय चरण र िृिीय चरणको कायााक्रम हुने स्थान, मममि र समय: 

स्थान: िोक सेिा आर्ोि, केन्द्रीर् कार्ाािर्, अनामनिर ।

 

ब.क्र.नं. 
व्ददिीय चरण माममला प्रसु्तमिकरण कायाक्रम 

मममि ियारी प्रसु्तमिकरण 

१-९ २०७६/१२/२५ िते लदनको ११:०० बजे लदनको २:०० बजे 

१०-१८ २०७६/१२/२६ िते लदनको ११:०० बजे लदनको २:०० बजे 

१९-२२ २०७६/१२/२७ िते लदनको ११:०० बजे लदनको २:०० बजे 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ब.क्र.नं. 
िृिीय चरण: अन्तर्ाािाा कायाक्रम 

मममि समय 

१-३ २०७६/१२/२८ िते लदनको ११:३० बजे 

४-६ २०७६/१२/३० िते लदनको ११:३० बजे 

७-९ २०७७/०१/०२ िते लदनको ११:३० बजे 

१०-१२ २०७७/०१/०३ िते लदनको ११:३० बजे 

१३-१५ २०७७/०१/०४ िते लदनको ११:३० बजे 

१६-१८ २०७७/०१/०५ िते लदनको ११:३० बजे 

१९-२० २०७७/०१/०७ िते लदनको ११:३० बजे 

२१-२२ २०७७/०१/०८ िते लदनको ११:३० बजे 

 
 

 

(िाधवप्रसाद िमसाि)   (कुिार पौडेि)     (िुरािणण िरामसनी) 
      नार्ब सबु्बा           शाखा अचधकृि           उप-सचिव 
 

  


