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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. १११२ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
ममम िः-२०७३।१२।२१ 

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।१० र ११ ग े नम जा प्रकाशन गने कायाालयिः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ७३।७४ १६५०८ १६५०९ १६५१० - - - - 

किसिमः  खुला महिला आ .ज.  मधेिी दसलत अपाङ्ग वप .क्षे.  
माग पद िंख्ाः ४ १ १ - - - - 

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा               ७२३ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा 

८ ३ ४ - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उममेदवारको नाम, थर बावकुो नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  130032 अस्मान  ामाङ काजीमान ववरध्वज आ .ज.  

2.  130036 आनन्द्द सारु कुलबहादरु प्र ाप आ .ज.  

3.  130279 टोकराज पाण्डे नररश्वर काखशराम िलुा 
4.  130282 मडजन भट्टराई उत्तमराज लक्ष्मीप्रसाद िलुा 
5.  130297  ारानाथ अमिकारी पूर्ाािर मसरपम  िलुा 
6.  130367 ध्रवु खघममरे चरुामर्ी मललािर िलुा 
7.  130388 नारायर् िम वडा यदनुन्द्दन मोहानन्द्द िलुा 
8.  130398 नारायर्प्रसाद भट्टराई  ारापम   लुाराम िलुा 
9.  130400 नारायर्प्रसाद रेग्मी वकस्म  दा ाराम िलुा 
10.  130447 प्रकाश दाहाल कृष्र्प्रसाद जयमंगल िलुा 
11.  130516 बदु्धबहादरु गरुुङ लालबहादरु दीघामान आ .ज.  

12.  130563 मनमायाँ भट्टराई पंगनेी शोभािर कुलप्रसाद मवहला 
13.  130714 रर ाकुमारी बख्रले चन्द्रप्रसाद  लुसीप्रसाद मवहला 
14.  130715 रर ेशकुमार शाक्य देवराज पूर्ामान आ .ज.  

15.  130879 समब ा काकी खघममरे बाबकुाजी कर्ाबहादरु मवहला 
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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.ं 
मासमला विश्लेषण अभ््ाि  

ब. क्र. न.ं 
प्रस्तुतीिरण  

समतत (गते) िम् (बजे)  समतत (गते) िम् (बजे)  समतत (गते) िम् (बजे) 
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(बासपु्रसाद न्द्यौपाने)  (प्रकाश गरुुङ्ग)  (रमेश मैनाली) 

नायब सबु्बा  शािा अमिकृ   उप सखचव 
 


