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लोक सेवा आयोग 
 

 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १०३९ /०७८-७९ कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः -२०७९।२।२३ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  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 केन्द्र अनामनगरमा 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 र 

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

शाखामा 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, कानून पदः   उपसमचव वा सो सरह तह/शे्रर्ीः   रा.प.मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७८।११।१५ र २३ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 

लवज्ञापन नं. ........ ०७८।७९ १६६८७ - - - - - - 

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

माग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा       २३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
११ - - - - - - 

 

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

1.  ८७००१७ अनुशील सापकोटा अख नप्रसाद धनपम  खुला 

2.  ८७००१९ आस्था लम्साल जयप्रसाद हररप्रसाद खुला 

3.  ८७००१६ उत्तम गड म उद्धवराज पशुाराम खुला 

4.  ८७००२१ गोपालबहादुर भट्टराई मनरबहादुर छमवलाल खुला 

5.  ८७००१४ पुष्पराज बाँस्तोला रामप्रसाद गडरीप्रसाद खुला 

6.  ८७०००८ राजन खनाल टौंकप्रसाद मललानाथ खुला 

7.  ८७००२३ रोशी भण्ारी गोकुल इन्द्रबहादुर खुला 

8.  ८७००१५ मवनय ममश्र  यादवप्रसाद वुखद्धनाथ खुला 

9.  ८७००२२ मशव वागे्ल पे्रमप्रसाद महानन्द खुला 

10.  ८७०००७ सन्तोष म ममखिना लोकबहादुर महेन्द्रबहादुर खुला 

11.  ८७०००९ महरामाया अवाल श्रीकृष्ण मसरनरमसौं खुला 
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In Basket Exercise हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर, काठमाडौ ं। 

ब. क्र. नं. लमलत समय 

१-११ २०७९।३।५ ग े मवहानको ९:०० बजे 

 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, कमलपोिरी, काठमाडौ ं। 

ब. क्र. नं. अन्तवााताा कायाक्रम  ब. क्र. नं. अन्तवााताा कायाक्रम 

ममम  समय  ममम  समय 

१-११ २०७९।३।८ ग े मदनको २:०० बजे  - - - 

 
 

 

 

 

 

 

(माधवप्रसाद लम्साल) (सुलशला गौतम) (उमेशकुमार पोिरेल) 

नायव सुब्बा शािा अलधकृत उपसलचव 
 


