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लोक सेवा आयोग 
 

 
(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ५३३ /०७५-७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः-२०७६।२।३२ 

लोक सेवा आयोग, काठमाण्ड कायाालय, नयााँ बानेश्वरको देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई अखिम चरर्को परीक्षा र अिवाा ााको लामग छनडट 

भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  

र समयमा हुने अिवाा ाा मदन आउाँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , दरिास्त 

फारामको प्रथम पाना २/२ प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  हुनुपनेछ । 

अखिम चरर्को परीक्षा र अिवाा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 

 

सेवााः परराष्ट्र   पदाः  ना.सु. वा सो सरह तह/शे्रणीाः  रा.प.अनौं. प्रथम 

लल.प. सञ्चालन लिलताः  २०७६।१।७ र ८ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयाः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
    

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ ११९०२ ११९०३ ११९०४ ११९०५ - - ११९०८ 

लकलसिाः  िुला िलहला आ.ज. िधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

िाग पद संख्ााः ६ २ १ १ - - १ 

लल.प.िा सखिललत संख्ा                                                               ५३६ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
१२ ४ ४ ४ - - ४ 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  130552 अजम ुल्लाह िान मुसलमान हमकमुल्लाह िामलम मधेसी 

2.  143062 अजय राजवौंशी भक्तबहादुर बकु्त आ.ज. 

3.  135377 अमन ा कुशवाहा धु्रवप्रसाद रामानन्द मधेसी 

4.  140811 अरमबन्दकुमार साह लक्ष्मीनारायर् सैनी मधेसी 

5.  130690 कमपलमकशोर डायमण् के.सी. मभमअजुान नन्दलाल िुला 

6.  131439 केशबराज जोशी चक्रदत्त  ुलाराम मप.के्ष. 

7.  130659 कडशल पाणे् झगु्गप्रसाद भोलाराम िुला 

8.  133864 गौंगा सुन्दास टेकबहादुर कृष्णबहादुर ममहला 

9.  139672 गोमवन्द नामप  गोपाल साइला िुला, आ.ज. 

10.  131767 मचरन्जीवी मव.सी. शशीकुमार लालमसौं िुला 

11.  132371 जेमनम अमधकारी कृष्णप्रसाद  ीथाप्रसाद िुला 

12.  138120  ुलप्रसाद कवर सुन्दरबहादुर बुखिराम िुला 

13.  130328 दीपराज जोशी मदनराज इश्वरदत्त मप.के्ष. 

14.  146036 मनमाल शे्रष्ठ समरबहादुर चन्द्रबहादुर आ.ज. 

15.  140931 प्रकृ ी काफे्ल नारदप्रसाद खिलनाथ ममहला 

16.  132053 मबपीन चन्द िड्के बलवीर िुला, मप.के्ष. 

17.  135743 भक्तराज मनरडला हररप्रसाद िडानन्द िुला 

18.  134630 मनोज भट्टराई हररबहादुर शमे्शरबहादुर िुला 

19.  130956 राजेश देवकोटा रामलाल सुन्दर मप.के्ष. 

20.  142449 शारदा गुरुङ्ग च ुरधन धनपम  आ.ज. 

21.  130018 शैसव नेपाल सरोज रामनाथ िुला 

22.  131951 सुन्दरकुमार बुढाथोकी इन्द्रकुमार कुलबहादुर िुला 

23.  140757 सुभाष यादव मवने्दश्वर कूलदीप मधेसी 

24.  130331 सुरज अम्गाई टौंकप्रसाद हररप्रसाद िुला 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

25.  130704 सृजना पाणे् झगु्गप्रसाद भोलाराम ममहला 

26.  146145 हृदया लम्साल उपेन्द्र छमवलाल ममहला 

 

अखन्ति चरणको परीक्षा तथा अन्तवााताा हुने स्थान, लिलत र सियाः 

स्थानाः  लोक सेवा आयोग, काठमाण्ड कायाालय, सूयामवक्रम ज्ञवाली मागा, नयााँ बानेश्वर (अिराामष्ट्र य सिेलन केन्द्रको पूवापमट्ट) । 

कम्प्युटर सीप परीक्षण: मलखि  परीक्षा नम जा प्रकाशन शािाको सूचना नौं. ५३५/०७५-७६ बमोमजम हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रि  

ब. क्र. नं. 
अन्तवााताा कायाक्रि 

लिलत सिय  लिलत सिय 

१-१४ २०७६/३/१८ ग े मदनको ९:३० बजे  १५-२६ २०७६/३/१८ ग े मदनको ११:३० बजे 

 

 

 

 

(मनलकण्ठ शमाा) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उप सलचव 

  


