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 लोक सेवा आयोग 

 

  

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ७२ /०७७-७८ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः -२०७७।७।३० 

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

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवारहरू 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 उिेदवारहरूले पमछ प्रकामश  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   प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदः   उपसमचव वा सो सरह तह/शे्रर्ीः   रा.प.मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।९।१९ र २३ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १६६६२ 

लकलसमः   आ.प्र. 

माग पद संख्ाः  ४१ 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा ११११ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ा ५३ 
 

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

1.  ८७०२०९ अनुप के.सी. पदमबहादुर वलबहादुर 

2.  ८७०३७२ अमरमदप सुनुवार काजीराम लमल बहादुर 

3.  ८७१०१० अमम  पडडेल लक्ष्मर्प्रसाद कनै्हयाप्रसाद 

4.  ८७००४५ अमृ कुमार मि ाल शमु्बप्रसाद यकाकृष्ण 

5.  ८७००३३ उत्तमकुमार मघममरे मशवरामप्रसाद मममथलाप्रसाद 

6.  ८७०८४९ उमेशकुमार दाहाल शमु्भराम मवषु्णप्रसाद 

7.  ८७०२१३ उमेशराज ररमाल कृष्णप्रसाद नमीनाथ 

8.  ८७०६६७ कमलप्रसाद पाणे् नेत्रप्रसाद मभमलाल 

9.  ८७०६६६ कमानमसौं थापामगर आइ मवर अमरबहादुर 

10.  ८७०३३४ कुमानमसौंह गुरुङ मवसनमसह कर्ामसह 

11.  ८७०८७६ कृष्ण मगरी रुकमान लक्ष्मर् 

12.  ८७०११८ कृष्ण सापकोटा बेिमनमि कामशराम 

13.  ८७१३८४ केशबप्रसाद उपाध्याय मवषु्णप्रसाद मटकाराम 

14.  ८७०१६७ कोमल पराजुली मटकाराम मललािर 

15.  ८७०९९६ खिलराज राइा थमानमसह लािध्वज 

16.  ८७०११५ िुमलाल भुसाल भमवलाल पुनाराम 

17.  ८७०३३१ गरे्शकुमार िड्का भक्तबहादुर मकरध्वज 

18.  ८७०४६६ जनक थापा मडलबहादुर समसराम 

19.  ८७१०५८  ारा ज्ञवाली गोपालचन्द्र िमााङ्ग  

20.  ८७०७००  ुल्सीराम पन्थी मजवलाल चुरामर्ी 

21.  ८७००९५ दशरथराम ओड इन्नरे मने 

22.  ८७००९२ दीपेश लेिक गरे्शदत्त कमलापम  
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 

23.  ८७००२८ नरहरी म वारी दुगााप्रसाद नन्दलाल 

24.  ८७०८५० नारायर् अयााल चन्द्रप्रसाद  ुखल्सराम 

25.  ८७०५८९ नी ा शमाा सुदशान कृष्णलाल 

26.  ८७०८०८ नेत्रप्रसाद पडडेल अनन्तराज मोम लाल 

27.  ८७१०१४ पदमबहादुर बुढाके्षत्री बृिे  ुले 

28.  ८७०५८२ पूमर्ामा उपाध्याय मवषु्णप्रसाद मटकाराम 

29.  ८७००४२ प्रकाश अमिकारी सलबहादुर अम्बरबहादुर 

30.  ८७००६१ पे्रम सुबेदी ईन्द्रप्रसाद बालकृष्ण 

31.  ८७११२८ बसन्त भट्टराइा  दामोदर  ोयनाथ 

32.  ८७०५०५ बाबुराम मघममरे पदमपामर् जयभद्र 

33.  ८७०११६ भुवन पाणे् हररप्रसाद नेत्रप्रसाद 

34.  ८७००९३ मौंगलबहादुर शाही देवबहादुर जैिन 

35.  ८७०६७४ मदन मगरा ी करमवर चम्फे 

36.  ८७०६३९ मनोज रेग्मी हरर रामाकान्त 

37.  ८७०७५३ मा ृका आचाया खिमराज दुगााप्रसाद 

38.  ८७११२१ मेघनाथ ररमाल गोमवन्दप्रसाद िडानन्द 

39.  ८७१३४५ राजन भट्टराइा  रामप्रसाद बलभद्र 

40.  ८७०८९३ राजु शे्रष्ठ गौंगाकुमार मभमबहादुर 

41.  ८७१३५४ राजेन्द्रप्रसाद कडेल िमाराज भगीरथ 

42.  ८७०१०५ रामप्रसाद ज्ञवाली िनराज मशवराज 

43.  ८७०३०१ रुपनारायर् िम वडा नन्दीप्रसाद िडानन्द 

44.  ८७०६६४ मललाबल्लभ न्यडपाने एकनारायर् ममनश्वर 

45.  ८७०८५९ वासुदेव िनाल फसुाराम डण्पार्ी 

46.  ८७०४६५ मवजय भू ेल टेकलाल उमापम  

47.  ८७०१०७ मवषु्णहरी बराल चुडाममर् िमाानन्द 

48.  ८७०१७२ शारदा भण्ारी िेमराज िड्गबहादुर 

49.  ८७१३७६ मशवहरर पोिरेल मवषु्णहरर श्यामलाल 

50.  ८७०१७९ सरोजकुमार पोखे्रल टुकलाल जयलाल 

51.  ८७१०२४ मसजाना शमाा युवराज होमकान्त 

52.  ८७०७०३ हररराम नामगला डण्मवलास दण्पार्ी 

53.  ८७१३३७ हुमनाथ पराजुली गोमबन्दप्रसाद मडल्लीराम 
 

लितीय चरर् र तृतीय चरर्को कायाक्रम हुने स्थान, लमलत र समय पलछ प्रकाशन गररनेछ। 

 

 

 

(राजेन्द्र पडडेल) 

 

 

 

(मािवप्रसाद लम्साल) 

 

 

 

(टामलाल पाणे्) 

नायब सुब्बा नायब सुब्बा उप सलचव 
 


