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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. १००६ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
ममम िः-२०७३।१२।१० 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको देहायका ववज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखमममल  उममेदवारहरु 
मध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोल नमबर  था नाम थर भएका उममेदवार उत्तीर्ा भई द्वि ीय चरर्को परीक्षा र अन्द् वाा ााको 
लामग छनौट भएको व्यहोरा समवखन्द्ि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । द्वि ीय चरर्को परीक्षा र 
अन्द् वाा ााको लामग छनौट भएका उममेदवारहरुले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , आवश्यक न्द्यून म योग्य ा एकीन हनु ेसमपूर्ा 
प्रमार्पत्र  था अन्द्य आवश्यक कागजा हरु र दरिास्  फारामको प्रथम र   ृीय पाना २ प्रम  भरी यो सूचना प्रकाशन भएको 
ममम ले ७(सा ) द्वदन मभत्र यस आयोगको दरिास्  व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमार्पत्रहरुको प्रम मलवप उममेदवार आफैले प्रमाखर्  
गरी रुज ुगराउन ुपनेछ । आवश्यक न्द्यून म योग्य ा  था अन्द्य आवश्यक कागजा को प्रमार्पत्रहरु नपरु् याएमा जनुसकैु बि  
दरिास्  रद्द हनुछे । छनौट भएका उममेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हनुे द्वि ीय चरर्को परीक्षा द्वदन आउँदा 
प्रवेशपत्र र अन्द् वाा ाा द्वदन आउँदा मामथ उल्लेखि  सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्द् वाा ाा 
 था मसफाररस शािामा अमनवाया उपखस्थ  हनु ुपनेछ । द्वि ीय चरर्को परीक्षा र  अन्द् वाा ााका द्वदन सावाजमनक ववदा पना गएमा 
पमन उक्त कायाक्रम यथाव  ्सञ्चालन हनुेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहिः  प्रशासन पदिः  सहसखचव वा सो सरह  ह÷शे्रर्ीिः  रा.प.प्रथम 

मल.प. सञ्चालन ममम िः 207३।९।८ र ९ ग े नम जा प्रकाशन गने कायाालयिः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ७३।७४ १६५०७ 

किसिमः  आ.प्र. 
माग पद िंख्ाः १२ 

सि.प.मा िम्ममसित िंख्ा १७५ 
अन्तिााताािो िागग छनौट भएिो िंख्ा १६ 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उममेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम 
1.  130011 उमेश ढुङ्गाना मस ाराम िडानन्द्द 

2.  130014 ऋविराम म वारी ठानप्रसाद ममनराम 

3.  130022 कुमारप्रसाद दहाल मनोरथ मो ीलाल 

4.  130042 गी ाकुमारी होमेगांई दगुााप्रसाद नरहरी 
5.  130049 चक्रपार्ी पाण्डे खचरञ्जीवी प्रमेनारायर् 

6.  130056 छमबन्द्र पराजलुी मडल्लीप्रसाद पशुाराम 

7.  130074  ारानाथ अमिकारी पूर्ाािर मसरपम  

8.  130087 दीघाराज मैनाली मोहनकुमार पषु्पलाल 

9.  130101 नेत्रप्रसाद सवेुदी वहमलाल बमलभर 

10.  130147 महेश आचाया िीडप्रसाद रामप्रसाद 

11.  130169 राजेश्वर ज्ञवाली ज्ञानेश्वर ववुिनाथ 

12.  130173 रामप्रसाद आचाया पषु्पलाल नन्द्दलाल 

13.  130175 रर ेशकुमार शाक्य देवराज पूर्ामान 

14.  130205 श्यामप्रसाद भण्डारी रामप्रसाद जीवनाथ 

15.  130218 हमुकला पाण्डे उमाकान्द्  महाशमाा 
16.  130064 ज्ञानराज सवेुदी कृष्र्लाल िनप ी 
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द्वि ीय चरर्को परीक्षा र अन्द् वाा ाा हनु ेस्थान, ममम  र समयिः 
स्थानिः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर । 

द्वि ीय चरर्को परीक्षा कायाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

ब. क्र. न.ं 
मासमिा बबश्िेषण अभ््ाि  

ब. क्र. न.ं 
प्रस्तुततिरण  

समतत (गते) िम् (बजे)  समतत (गते) िम् (बजे)  समतत (गते) िम् (बजे) 
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(मनलकण्ठ शमाा)  (प्रकाश गरुुङ्ग)  (रमेश मैनाली) 

शािा अमिकृ   शािा अमिकृ   उप सखचव 
 


