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 लोक सेवा आयोग 

 

  

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ९१ /०७७-७८ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः -२०७७।८।२१ 

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 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   प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदः   उपसमचव वा सो सरह तह/शे्रर्ीः   रा.प.मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।१०।४ र ९ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
 

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १६६७७ १६६७८ १६६७९ १६६८० - १६६८१ - 

लकलसमः   िुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः  ११ ४ २ २ - १ - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा                                                    १३७२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ा ३२ ११ ७ ५ - ४ - 
 

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

1.  ८७०४५९ अमन ा भट्टराइा  चुडाममर् टौंकप्रसाद ममहला 

2.  ८७०५१८ अनुषा कोइराला रोमहर्ीकुमार हररबौंश ममहला 

3.  ८७१३०९ अभयकुमार गुप्ता चने्दश्वरप्रसाद रामज न मधेशी 

4.  ८७१६९१ अमरमदप सुनुवार काजीराम लमल बहादुर िुला, आ.ज. 

5.  ८७०६५३ अखम्बका के.सी.  ेजबहादुर लौंकबहादुर अपाङ्ग 

6.  ८७१९९८ अजुान राई ज्ञानबहादुर हका बहादुर आ.ज. 

7.  ८७०५५२ मकरर् जोशी गरे्शदत्त कालुप्रसाद ममहला 

8.  ८७१९७० कुमानमसौंह गुरुङ मवसनमसौंह कर्ामसौंह िुला, आ.ज. 

9.  ८७०२४६ केशबप्रसाद उपाध्याय मवषु्णप्रसाद मटकाराम िुला 

10.  ८७१३८९ कोमल पराजुली मटकाराम मललाधर िुला, ममहला 

11.  ८७१९९६ गरे्शकुमार िड्का भक्तबहादुर मकरध्वज िुला 

12.  ८७१००२ चखण्का पडडेल अनन्तराज मम लाल िुला 

13.  ८७१२९८ मचरखजजबी भट्टराई  टोमनाथ हररप्रसाद अपाङ्ग 

14.  ८७०३०६ मजवनचन्द्र राई मदनबहादुर सुिराज आ.ज. 

15.  ८७१८०६ नरहरी म वारी दुगााप्रसाद नन्दलाल िुला 

16.  ८७०००१ नवराज जैसी देमवराम ममनराम िुला 

17.  ८७१९४५ नारायर् ढकाल गौंगाप्रसाद जयप्रसाद िुला 

18.  ८७१३१८ मनरजकुमार देव शोभाकान्त श्यामनारायर् मधेशी 

19.  ८७१२९२ मनराजन शे्रष्ठ पोष्टनारायर् डम्बरबहादुर आ.ज. 

20.  ८७१३३४ नी ा शमाा सुदशान कृष्णलाल ममहला 

21.  ८७१००३ नेत्रप्रसाद पडडेल अनन्तराज मोम लाल िुला 

22.  ८७०५६३ पदमबहादुर बुढाके्षत्री बृिे  ुले अपाङ्ग 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम आवेदन समूह 

23.  ८७०४२५ परमानन्द भण्ारी गङ्गाराम  ुखिराम िुला 

24.  ८७१७०९ पुष्कर राना ढालबहादुर देवबहादुर िुला, आ.ज. 

25.  ८७१३५४ पूमर्ामा उपाध्याय मवषु्णप्रसाद मटकाराम ममहला 

26.  ८७१७८८ प्रकाश अमधकारी सलबहादुर अम्बरबहादुर िुला 

27.  ८७१८१० प्रवीर् कोइराला मोहनप्रसाद बद्रीलाल िुला 

28.  ८७००४४ बाबुराम मघममरे पदमपामर् जयभद्र िुला 

29.  ८७०६१९ भूपेन्द्र पाणे्य अरुर्ोदयप्रसाद रघुनाथ मधेशी 

30.  ८७१६३७ मौंगलबहादुर शाही देवबहादुर जैधन िुला 

31.  ८७०४४९ मखन्दरा पोिरेल काफे्ल शखक्तबल्लभ भवनाथ ममहला 

32.  ८७१५३७ महेशकुमार दहाल शमु्भराम मवषू्णप्रसाद िुला 

33.  ८७११६४ मानबहादुर मगरी जौंगबहादुर जग  िुला 

34.  ८७०२०२ रमेश घ ी नेमबहादुर शेरबहादुर आ.ज. 

35.  ८७०२७४ राजन भट्टराइा  रामप्रसाद बलभद्र िुला 

36.  ८७०२७० राजेन्द्रप्रसाद कडेल धमाराज भमगरथ िुला 

37.  ८७१३०३ रामप्रमोद यादव मस ाराम राजदेव िुला, मधेशी 

38.  ८७०३६४ रामबिु शमाा नन्दलाल इन्द्रप्रसाद िुला 

39.  ८७१७२४ रेिा दास श्यामदेब चमलत्तर मधेशी 

40.  ८७२११४ लेवनकाश्यप अमधकारी बालकुमार गोमपकृष्ण अपाङ्ग 

41.  ८७०८१५ वासुदेव िनाल  फसुाराम डण्पार्ी िुला 

42.  ८७१८०१ मवनोद कँुवर यग्यबहादुर कर्ाबहादुर िुला 

43.  ८७०९७८ मवषु्णप्रसाद आचाया लक्ष्मीप्रसाद कृष्णलाल िुला 

44.  ८७११२१ मवषु्णप्रसाद सापकोटा यज्ञप्रसाद मडखल्लप्रसाद िुला 

45.  ८७१५९४ मवषु्णहरी बराल  चुडाममर् धमाानन्द िुला 

46.  ८७२००५ शौंकरराज पाठक  ुलसीराज गजराज िुला 

47.  ८७१३८७ समब ा अयााल कृष्णप्रसाद दमधराम ममहला 

48.  ८७०५४३ मसजाना शमाा युवराज होमकान्त ममहला 

49.  ८७०४४८ सी ा दुवाडी दयाराम धमादत्त ममहला 

50.  ८७१४८४ सुनी ा मघममरे नवराज मनलमर्ी िुला, ममहला 

51.  ८७१०८७ हररप्रसाद शमाा मवषु्णप्रसाद रखिलाल िुला 

52.  ८७११११ हररराम नामगला डण्मवलास दण्पार्ी िुला 

53.  ८७०२८० हुमनाथ पराजुली गोमबन्दप्रसाद मडल्लीराम िुला 
 

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

स्थानः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर ।  

लितीय चरर्ः   In Basket Exercise लोक सेवा आयोग, मलखि  परीक्षा नम जा प्रकाशन शािाको सूचना नं. ९६/०७७-७८ बमोमजम 

हुनेछ ।  

ब. क्र. नौं. 
तृतीय चरर्ः  अन्तवाा ाा कायाक्रम  

ब. क्र. नौं. 
तृतीय चरर्ः  अन्तवाा ाा कायाक्रम 

ममम  समय  ममम  समय 
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(माधवप्रसाद लम्साल) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उप सलचव 
 


