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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. २१५ /०७४/७५ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७४।५।२९ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगरको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  उमिेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत्तीर्ा भई सािूहहक परीक्षर् परीक्षा र 
अन्द् वाा ााको लागग छनौट भएको व्यहोरा समवम्न्द्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूहिक 
परीक्षण परीक्षा र अन्तर्ाातााको लागि छनौट भएका उम्मेदर्ारिरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रतत, आर्श्यक न्यूनतम 
योग्यता एकीन िुने सम्पूणा प्रमाणपत्र तथा अन्य आर्श्यक कािजातिरू र दरखास्त फारामको प्रथम र ततृीय पाना २ प्रतत 
भरी यो सूचना प्रकाशन भएको ममततले ७(सात) हदन मभत्र यस आयोिको दरखास्त व्यर्स्थापन केन्रमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको 
प्रततमलपप उम्मेदर्ार आफैले प्रमाणणत िरी रुजू िराउनु पनेछ । आर्श्यक न्यूनतम योग्यता तथा अन्य आर्श्यक कािजातको 
प्रमाणपत्रिरू नपुर् याएमा जुनसुकै बखत दरखास्त रद्द िुनेछ । छनौट भएका उमिेदवारले देहायको स्थान, मित  र सियिा 
हुने अन्द् वाा ाा हदन आउँदा िागथ उम्ललखि  सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्द् वाा ाा 
 था मसफाररस शािािा अतनवाया उपम्स्थ  हुनु पनेछ । सािहूहक परीक्षर् परीक्षा र अन्द् वाा ााका हदन सावाजतनक ववदा पना 
गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन हुनेछ । 
सेवा, समूह, उपसमूहः  इञ्जि, सरे्भ पदः  नापप अधिकृत तह÷शे्रण ः  रा.प.ततृ य 

धि.प. सञ्चािन धमधतः 207३।११।१४ गते नधतजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 
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ककमसमः  खिुा मपहिा आ .ज.  मिेस  दधित अपाङ्ग पप .क्षे.  

माि पद संखयाः २४ ६ ५ ४ ३ १ १ 

मल.प.मा सम्म्ममलत संखया                              ११० 
अन्तर्ाातााको लागि छनौट 
भएको संखया 

३० ५ ६ २ १ 0 ३ 

 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदर्ारको नाम, थर बार्ुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

1.  130003 अन्द्जन कुमार जोश  आशाकाज  खड् गनारायण आ .ज.  

2.  130009 आनन्द्द पौडेि परुुषोत्तम बनारस  खिुा 
3.  130010 आञ्जशष धगरी एकराज गणेश खिुा 
4.  130012 ईन्द्रबहादरु देउवा िनबहादरु दिबहादरु खिुा 
5.  130015 कपपि कटुवाि कुबेरबहादरु यज्ञबहादरु खिुा 
6.  130022 कुशि शमाा राजेन्द्रप्रसाद टेकराज खिुा 
7.  130024 कृष्णदेव धसंह राजशरण िञ्जमम खिुा, मिेस  
8.  130027 क्रान्द्त कुमार गपु्ता शम्र्भपू्रसाद देवनारायण मिेस  
9.  130028 खड्कधसंह रावि अदनधसंह सन्द्तपवर पप .क्षे.  

10.  130029 खड्गबहादरु खड्का दिबहादरु दामोदर खिुा, पप .क्षे.  

11.  130040 ददपकबहादरु गिुााम  पवरधसंह पकङ्गडो खिुा, पप .क्षे.  

12.  130043 िमेन्द्रकुमार शे्रष्ठ राजेन्द्रप्रसाद त र्ाप्रसाद आ .ज.  

13.  130044 ध्रवु पौडेि रामचन्द्र ठाकुरनार् खिुा 
14.  130045 ध्रवु राजवंश  गरुुप्रसाद जहाद ु खिुा, आ .ज.  

15.  130048 धनरज के .स .  र्भरर्बहादरु सरुर्बहादरु खिुा 
16.  130049 धनसान गरुुङ्ग धतर्ाबहादरु बमबहादरु आ .ज.  
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ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदर्ारको नाम, थर बार्ुको नाम बाजेको नाम छनौट समूि 

17.  130054 प्रगत  बस्नेत बिराम पूणाबहादरु खिुा, मपहिा 
18.  130057 प्रमोद गरुागाइा मिसुिुन बिराम खिुा 
19.  130058 प्रवेश शे्रष्ठ प्रमेगोपाि हररगोपाि आ .ज.  

20.  130066 धबबेक काकी ओेमबहादरु पदमबहादरु खिुा 
21.  130068 धबरेन्द्र पौडेि महेन्द्रप्रसाद चनु िाि खिुा 
22.  130074 र्भक्तबहादरु पव .क.  धर्भमबहादरु पथृ्व पाि दधित 

23.  130075 मनराज र्ापा काि ु मादो खिुा 
24.  130081 मोहन बन्द्जाडे ञ्जखमानन्द्द धनमानन्द्द खिुा 
25.  130084 रपवन काकी डोधिन्द्रबहादरु कधबराज खिुा 
26.  130089 राज व ज्ञवािी ध्रवुप्रसाद दि राम खिुा 
27.  130092 राधिका धतमल्सेना (ञ्जिधमरे)  पवष्णहुरर पटकाबल्दर्भ मपहिा 
28.  130100 िमम देव  र्ापा रामबहादरु ददपबहादरु खिुा, मपहिा 
29.  130061 वासदेुव र्भण्डारी ञ्जखकाबहादरु चन्द्रबहादरु खिुा 
30.  130104 पवनोद शे्रष्ठ ञ्जजवनचन्द्र पवष्णकुुमार खिुा, आ .ज.  

31.  130106 पवशाि र्ापा बिबहादरु कृष्णबहादरु खिुा 
32.  130070 पवष्ण ुखत्र  गोपाि धमनबहादरु खिुा 
33.  130108 शंकर के .स .  केदार गडिुध्वज खिुा 
34.  130110 शोर्भा आचाया खडानन्द्द ञ्जचन्द्तामञ्जण मपहिा 
35.  130113 सञ्जन्द्दप अयााि एकनारायण ञ्जचरञ्जिपव खिुा 
36.  130117 सदुीप कुइकेि िमाराज वैजनार् खिुा 
37.  130120 समुनधबक्रम पन्द्त श्र कृष्ण अम्बरबहादरु खिुा 
38.  130127 सञु्जस्मता सबेुदी श्र कान्द्त केशवप्रसाद खिुा, मपहिा 
39.  130131 पहरािाि पािे पवनाराम िधनराम खिुा 

 

सामूहिक परीक्षण परीक्षा तथा अन्तर्ााताा िुने स्थान, ममतत र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर। 

ब. क्र. नं. ममतत सामूहिक परीक्षण परीक्षाको समय अन्तर्ाातााको समय 
१-५ २०७४।६।२५ गते ददनको १०:३० बजे ददनको ११:३० बजे 

६-२० २०७४।६।२५ गते ददनको १:३० बजे ददनको २:३० बजे 
२१-३५ २०७४।६।२६ गते ददनको १०:३० बजे ददनको ११:३० बजे 
३६-३९ २०७४।६।२७ गते ददनको १०:३० बजे ददनको ११:३० बजे 
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