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 लोक सेवा आयोग 

 

  

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ४७४ /०७५-७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः-२०७५।१२।२१ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवारहरु उत्तीर्ा भई In Basket Exercise र अन्तवाा ााको लामग छनडट 

भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । In Basket Exercise र अन्तवाातााको लालग 

छनौट भएका उमे्मदवारहरूले पासपोटा  साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनतम योग्यता एकीन हुने समू्पर्ा प्रमार्पत्र तथा 

अन्य आवश्यक कागजातहरू र दरिास्त फारामको प्रथम र तृतीय पाना २ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले ७(सात) 

लदन लभत्र यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमार्पत्रहरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालर्त गरी रुजू 

गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमार्पत्रहरू नपुर् याएमा जुनसुकै बित 

दरिास्त रद्द हुनेछ । छनडट भएका उिेदवारहरुले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने In Basket Exercise मदन आउँदा प्रवेशपत्र 

र अन्तवाा ाा मदन आउँदा मामथ उले्लखि  सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १ (एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस 

शािामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ । In Basket Exercise र अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम 

यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  न्याय, न्याय पदः  उपसमचव वा सो सरह तह/शे्रर्ीः  रा.प.मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः २०७५।१०।२७ र २८ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७५।७६ १६६५८ 

लकलसमः  आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १७ 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा १४० 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ा २२ 
 

ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 

1.  130105 अन्जनराज सापकोटा गोमवन्दप्रसाद हररगोपाल 

2.  130002 कृष्णप्रसाद अमिकारी प्रवािर  ुलसीराम 

3.  130004 केदार कोइराला मदनप्रसाद गौंगािर 

4.  130044 गोमबन्दप्रसाद मघममरे लक्ष्मीकान्त देमवराम 

5.  130078 जयन्ती अवस्थी भट्ट मािवप्रसाद काशीदत्त 

6.  130133  ाराप्रसाद डाँगी अम राम बलमज  

7.  130026 म लक काकी चन्द्रबहादुर भक्तबहादुर 

8.  130076 मदपमशिा मुनाकमी सुरेन्द्रलाल जग लाल 

9.  130059 िनबहादुर काकी कृष्णबहादुर िड्गबहादुर 

10.  130077 धु्रवबहादुर कँुवर हका बहादुर रर्बहादुर 

11.  130153 नमवन िनाल महाप्रसाद बृहस्प ी 

12.  130071 पारसममर् पोिरेल टीकाराम नारायर्प्रसाद 

13.  130103 पे्रमराज पडडेल मवश्वराज नगेन्द्रराज 

14.  130172 मबरेन्द्र बसे्न  मनरबहादुर मेहेरमान 

15.  130075 मबरेन्द्रप्रकाश िड्का रामबहादुर  दरे 

16.  130058 मबषु्णप्रसाद आचाया भोलानाथ भवनाथ 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 

17.  130150 मखन्दरा शाही राजेन्द्रकुमार नरेन्द्रकुमार 

18.  130003 मािब भण्ारी श्यामबहादुर कृष्णबहादुर 

19.  130119 मवकास बसे्न  हररबहादुर मानबहादुर 

20.  130038 शारदा राउ  मवषु्णबहादुर डम्बरबहादुर 

21.  130163 सी ा अमिकारी होमनाथ गुर्मनमि 

22.  130049 सी ा पुन श्रीस ममत्रबहादुर िनबहादुर 

 

लितीय चरर् र तृतीय चरर्को कायाक्रम हुने स्थान, लमलत र समयः 

स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर । 

ब.क्र.नं. 
लितीय चरर्ः In Basket Exercise  

ब.क्र.नं. 
तृतीय चरर्ः अन्तवााताा कायाक्रम 

लमलत समय  लमलत समय 

१-२२ २०७६।१।८ ग े मदनको ११:३० बजे 

 १-८ २०७६।१।१६ ग े मदनको ११:३० बजे 

 ९-१६ २०७६।१।१६ ग े मदनको २:०० बजे 

 १७-२२ २०७६।१।१७ ग े मदनको ११:३० बजे 
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(टामलाल पाणे्) 

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उप सलचव 

 

 
 


