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 लोक सेवा आयोग 

 

  

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५५४ /०७६-७७ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः-२०७६।११।११ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवारहरु उत्तीर्ा भई माममला प्रसु्तम करर् र अन्तवाा ााको लामग छनडट 

भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । मालमला प्रसु्तलतकरण र अन्तवाातााको लालग 

छनौट भएका उमे्मदवारहरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनतम योग्यता एकीन हुने समू्पणा प्रमाणपत्र तथा 

अन्य आवश्यक कागजातहरू 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 प्रमाणपत्रहरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालणत गरी रुजू 

गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रहरू नपुर् याएमा जुनसुकै बित 

दरिास्त रद्द हुनेछ । छनडट भएका उिेदवारहरुले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने माममला प्रसु्तम करर् मदन आउँदा प्रवेशपत्र 

र अन्तवाा ाा मदन आउँदा मामथ उले्लखि  सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १ (एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस 

शािामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ । माममला प्रसु्तम करर् र अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम 

यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  प्रशासन पदः  सहसमचव वा सो सरह तह/शे्रणीः  रा.प.प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लमलतः २०७६।८।२७, २८ र ३० ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १६६५३ 

लकलसमः  आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २२ 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा २३५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ा २८ 
 

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

1.  ८७०१०३ अरुण पोखरेल हरीकृष्ण बिषु्णप्रसाद 

2.  ८७००८६ अरुु्नप्रसाद भट्टरारु् रामहरी बिषु्णप्रसाद 

3.  ८७००९० खगेन्द्रप्रसाद ररर्ाल ज्वालाप्रसाद मबनरार् 

4.  ८७००६४ र्ीिलाल भुसाल बिकाराम कबिराम 

5.  ८७००६१ िंकप्रसाद पाणे्डय बललाधर शोभाखर 

6.  ८७०००४ बिरु्रार् भट्टरारु् पे्रमप्रसाद बशिप्रसाद 

7.  ८७००४५ धमेन्द्रकुमार बमश्र उबदिनारायण रामी 

8.  ८७००१३ निरार् ढंुगाना पूणुप्रसाद खखमलाल 

9.  ८७०१७२ नारायणप्रसाद अयाुल घनश्याम लोकनार् 

10.  ८७०२३५ नारायणप्रसाद ररसाल िेदप्रसाद देबिचरण 

11.  ८७०००२ प्रकाश पौडेल नारायण  देिीदत्त 

12.  ८७००३९ प्रद्युमनप्रसाद उपाध्याय बनरंर्नप्रसाद नारायणदत्त 

13.  ८७०२४७ िनु्धप्रसाद िास्तोला नारायणप्रसाद देिीप्रसाद 

14.  ८७०२०४ िािुराम गौिम झबिलाल िोयनारायण 

15.  ८७००४६ िािुराम ज्ञिाली कोषरार्  पूणुचन्द्र  

16.  ८७००६७ िुद्धिहादुर गुरुङ लालिहादुर दीघुमान  

17.  ८७०२५८ भरिमणी पाणे्ड यमनार् ईश् िरीप्रसाद 

18.  ८७०२३९ महेश िराल रुद्रनार् नन्दप्रसाद 

19.  ८७००८३ महेश भट्टराई कृष्णप्रसाद पुण्यप्रसाद 

20.  ८७०२०५ यमेन्द्र उपाध्याय माधिप्रसाद बडल्लीप्रसाद 

21.  ८७०१४३ रारे्न्द्रकुमार हमाल हररबसंह िुलाराम 

22.  ८७०००३ रोशनीकुमारी शे्रष्ठ रुद्रिहादुर नन्दनारायण 
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23.  ८७००४१ लक्ष्मीप्रसाद बनरौला ढुखण्डरार् नरेन्द्रप्रसाद 

24.  ८७००२९ लीलाप्रसाद शमाु माधिप्रसाद कृष्णरार् 

25.  ८७०१८१ बिषु्णप्रसाद कोर्राला महेन्द्रप्रसाद नरनार्  

26.  ८७०२२६ श्यामकुमार बसंह धबनकलाल सुकन 

27.  ८७००७४ सुबनिा नेपाल दामोदर हररप्रसाद 

28.  ८७००९१ सुरेश न्यौपाने बशिप्रसाद हररकृष्ण 
 

लितीय चरण र तृतीय चरणको कायाक्रम हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर । 

ब.क्र.नं. 
लितीय चरणः मालमला प्रसु्तलतकरण कायाक्रम  

ब.क्र.नं. 
तृतीय चरणः अन्तवााताा कायाक्रम 

लमलत तयारी प्रसु्तलतकरण  लमलत समय 

१-९ २०७६।१२।३ ग े मदनको ११:०० बजे मदनको २:०० बजे  १-३ २०७६।१२।१२ ग े मदनको ११:३० बजे 

१०-१८ २०७६।१२।४ ग े मदनको ११:०० बजे मदनको २:०० बजे  ४-६ २०७६।१२।१३ ग े मदनको ११:३० बजे 

१९-२४ २०७६।१२।५ ग े मदनको ११:०० बजे मदनको २:०० बजे  ७-९ २०७६।१२।१४ ग े मदनको ११:३० बजे 

२५-२८ २०७६।१२।६ ग े मदनको ११:०० बजे मदनको २:०० बजे  १०-१२ २०७६।१२।१६ ग े मदनको ११:३० बजे 

     १३-१५ २०७६।१२।१७ ग े मदनको ११:३० बजे 

     १६-१८ २०७६।१२।१८ ग े मदनको ११:३० बजे 

     १९-२१ २०७६।१२।१९ ग े मदनको ११:३० बजे 

     २२-२४ २०७६।१२।२० ग े मदनको ११:३० बजे 

     २५-२६ २०७६।१२।२१ ग े मदनको ११:३० बजे 

     २७-२८ २०७६।१२।२३ ग े मदनको ११:३० बजे 

 

 

(माधवप्रसाद लम्साल) 

 

 

(मनलकण्ठ शमाा) 

 

 

(टामलाल पाणे्) 

नायब सुब्बा शािा अलिकृत उप सलचव 

 
 


