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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. १२७३ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७४।२।२४ 

यस आयोगको सूचना नं. १२७२/०७३-७४ मित  २०७४।२।२४ ग केो सूचनािा देहाय बिोजिि हुने गरी संशोधन गररएको      
छ । 
लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगरको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सजमिमल  उमिेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत्तीर्ा भई अन्द् वाा ााको लागग छनौट भएको 
व्यहोरा समवजन्द्ध  सबैको िानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । अन्तर्वातवाको लवगि छनौट भएकव उम्मेदर्वरहरुले 
पवसपोटा सवइजको फोटो २ प्रतत, आर्श्यक न्यूनतम योग्यतव एकीन हुने सम्पूर्ा प्रमवर्पत्र तथव अन्य आर्श्यक कविजवतहरु 
र दरखवस्त फवरवमको प्रथम र ततृीय पवनव २ प्रतत भरी यो सूचनव प्रकवशन भएको ममततले ७(सवत) ददन मभत्र यस आयोिको 
दरखवस्त व्यर्स्थवपन केन्रमव उक्त प्रमवर्पत्रहरुको प्रततमलपप उम्मेदर्वर आफैले प्रमवणर्त िरी रुजु िरवउनु पनेछ । आर्श्यक 
न्यूनतम योग्यतव तथव अन्य आर्श्यक कविजवतको प्रमवर्पत्रहरु नपुर् यवएमव जुनसुकै बखत दरखवस्त रद्द हुनेछ । छनौट 
भएका उमिेदवारले देहायको स्थान, मित  र सियिा हुने अन्द् वाा ाा ददन आउँदा िागथ उल्लेखि  सक्कल कागिा  र 
प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्द् वाा ाा  था मसफाररस शािािा अतनवाया उपजस्थ  हुनु पनेछ । अन्द् वाा ााका 
ददन सावाितनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन हुनेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदः  उपसचचव वा सो सरह तह÷शे्रण ः  रा.प.द्वित य 

लि.प. सञ्चािन लमलतः 207३।१०।७ र ८ गते नलतजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्रीय कायाािय । 
  

पर्ज्ञवपन नं. ........ ०७३।७४ १६५२१ १६५२२ १६५२३ १६५२४ - - १६५२५ 

ककमसमः  खुलव मदहलव आ .ज.  मधेसी दमलत अपवङ्ि पप .क्षे.  
मवि पद संखयवः ५ २ १ १ - - १ 

मल.प.मव सम्म्ममलत संखयव                                    ८२७ 
अन्तर्वातवाको लवगि छनौट 
भएको संखयव १४ ८ ४ ३ - - ५ 

 

ब. क्र. न.ं रोल न.ं उम्मेदर्वरको नवम, थर बवर्ुको नवम बवजेको नवम छनौट समूह 

1.  130008 अलनता पौडेि भलूमश्वर पदमपान  खिुा, महहिा 
2.  130050 आनन्द काफ्िे िक्ष्म प्रसाद पदमपाण  खिुा 
3.  130095 ओमकुमारी पोखरेि नवराज शंकरीप्रसाद महहिा 
4.  130135 कृष्ण पौडेि कोमिप्रसाद देवनारायण खिुा 
5.  130213 गोकणाप्रसाद उपाध्याय नवराज नारद खिुा, हप.क्षे. 
6.  130216 गोगनबहादरु हमाि इच्छाबहादरु धनबहादरु हप.क्षे. 
7.  130253 चचरचन्जव  राना ढािबहादरु देवबहादरु आ.ज. 
8.  130254 चडुाराज सापकोटा जयनाथ चन्रज्योलत खिुा 
9.  130324 टोकराज पाण्डे नररश्वर काचशराम खिुा 
10.  130382 द्वदिकुमार शे्रष्ठ छहविाि चशवनारायण आ.ज. 
11.  130389 दगुाा वन्जाडे पशपुत  गणुलनध  महहिा 
12.  130398 देवका ढकाि धनपलत नन्दिाि महहिा 
13.  130397 देवराज लनरौिा चजवनाथ धमाप्रसाद खिुा 
14.  130421 धोिकराज ढकाि केशवराज पूणाभर खिुा 
15.  130430 नरेन्रबहादरु खात  कृष्णबहादरु रामबहादरु हप.क्षे. 
16.  130443 नागेन्रप्रसाद चौधरी नेपािीप्रसाद िािमण  मधेस  
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ब. क्र. न.ं रोल न.ं उम्मेदर्वरको नवम, थर बवर्ुको नवम बवजेको नवम छनौट समूह 

17.  130497 हपंकी राय चशवनन्दन रामेश्वर मधेस  
18.  130532 प्रद्वदप शाह घनश्याम गणेश मधेस  
19.  130541 प्रव ण ढकाि त थाप्रसाद भास्कर खिुा 
20.  130569 बािकृष्ण थापा  मरुिी बौद्धबहादरु खिुा 
21.  130675 मानबहादरु वम भक्तबहादरु कृष्णबहादरु हप.क्षे. 
22.  130691 मोलतबहादरु श्र स िािबहादरु बिबहादरु आ.ज. 
23.  130718 यवुराज आचाया हररप्रसाद लडल्िीराम खिुा 
24.  130752 राजकुमार राई रामधन रहविाि आ.ज. 
25.  130828 रेखा कंडेि हररवंश कृष्णप्रसाद खिुा, महहिा 
26.  130899 हवप न आचाया पदमिाि मचणराम खिुा 
27.  130957 शारदा भण्डारी खेमराज खड् गबहादरु महहिा 
28.  131014 सलबता काकी चघलमरे बाबकुाज  कणाबहादरु खिुा, महहिा 
29.  131019 सररता रानामगर रामचन्र रेशमबहादरु महहिा 
30.  131082 सरेुशराज जोश  गणेशराज शकुदेव हप.क्षे. 

 
अन्तर्वातवा हुने स्थवन, ममतत र समयः 
स्थवनः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तर्वातवा कवयाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तर्वातवा कवयाक्रम 

ममतत समय  ममतत समय 
१-१५ २०७४।४।२० ग े ददनको ११:०० बि े  १६-३० २०७४।४।२२ ग े ददनको ११:०० बि े

 
       

       

       

(बासपु्रसाद न्यौपाने) (प्रकाश गरुुङ्ग) (रमेश मैनािी) 

नायब सबु्बा शाखा अलधकृत उप सचचव 
 


