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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

 

सूचना नं. २४८ /०७४/७५ अनामनगर, काठमाण्डौं 
    

मित िः–२०७४।६।६ 
 

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 अम्न्द् ि चरर्को परीक्षा र अन्द् वाा ााको 
लागग छनौट भएको व्यहोरा समवम्न्द्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । अन्तिम चरणको परीक्षा 
र अतिर्ाािााको लागि छनौट भएका उम्मेदर्ारहरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रति, आर्श्यक तयूनिम योग्यिा एकीन हुने 
सम्पूणा प्रमाणपत्र िथा अतय आर्श्यक कािजािहरू र दरखास्ि फारामको प्रथम र ििृीय पाना २ प्रति भरी यो सचूना 
प्रकाशन भएको ममतिले ७(साि) ददन मभत्र यस आयोिको दरखास्ि व्यर्स्थापन केतरमा उक्ि प्रमाणपत्रहरूको प्रतिमलपप 
उम्मेदर्ार आफैले प्रमाणणि िरी रुजू िराउनु पनेछ । आर्श्यक तयूनिम योग्यिा िथा अतय आर्श्यक कािजािको 
प्रमाणपत्रहरू नपुर् याएमा जुनसुकै बखि दरखास्ि रद्द हुनेछ । छनौट भएका उमिेदवारले देहायको स्थान, मित  र सियिा 
हुने अन्द् वाा ाा ददन आउँदा िागथ उम्ललखि  सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्द् वाा ाा 
 था मसफाररस शािािा अतनवाया उपम्स्थ  हुनु पनेछ । अम्न्द् ि चरर्को परीक्षा र अन्द् वाा ााको ददन सावाजतनक ववदा पना 
गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन हुनेछ । 
 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  व्यवस्थापपका संसद, सामान्य प्रशासन पदः  शाखा अधिकृत वा सो सरह तह÷शे्रण ः  रा.प.ततृ य 

धि.प. सञ्चािन धमधतः २०७३/१२/२४ र २५ गते नधतजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्रीय कायाािय । 
  

पर्ज्ञापन नं. ........ ०७३।७४ 16६८२ 
ककमसमः  आ.प्र. 
माि पद संखयाः ४ 

मल.प.मा सन्म्ममलि संखया १५ 

अतिर्ाािााको लागि छनौट भएको संखया ६ 
 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उम्मेदर्ारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 
1.  130005 ठाकुरप्रसाद प्याकुरेि मािवप्रसाद ददनानाथ 

2.  130006 ददपाकुमारी दिुाि हररप्रसाद रामप्रसाद 

3.  130009 नेत्रप्रसाद भसुाि प्रमेिाि िन राम 

4.  130012 धिनोद पौडेि टोिनाथ मेघराज 

5.  130021 धसजाना तण्डुकार पहराकाज  मापहिा 
6.  130020 होमनाथ पहाड  अग्न िर रत्निाि 

 

अन्तिम चरणको परीक्षा र अतिर्ाािाा हुने स्थान, ममति र समयः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर । 

ब. क्र. न.ं ममति समय परीक्षा कायाक्रम 

१-६ २०७४।७।१० ग े 
ददनको ११:०० बजे नेपाली बोि  था अमभव्यम्क्  र English Comprehension 
ददउसो १:०० बजे सिस्या सिािान र िनोवैज्ञातनक परीक्षर् 
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ब. क्र. न.ं 
ममति 

(Date) 
सामूदहक परीक्षण 

(Group Test) 
अतिर्ाािाा कायाक्रम 

(Individual Interview) 
१-६ २०७४।७।१२ ग े ददनको ११:०० बजे ददनको १२:०० बजे 

 

 
(धनिकण्ठ शमाा) (प्रकाश गरुुङ्ग) (चरुामणण मराधसन ) 

शाखा अधिकृत शाखा अधिकृत उप सणचव 
 


