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लोक सेवा आयोग 
 

 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १३५१ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः -२०७९।१२।१४ 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  ंकायाालय, काठमाड ौंबाट देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई अन्तवाा ााको लामग छन ट भएको व्यहोरा सम्वखि  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छन ट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा 

मदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , दरखास्त फारामको प्रथम पाना २/२ 

प्रम  भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  हुनुपनेछ । उक्त मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन 

कायाक्रम यथाव  सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा,समूह,उपसमूहः  न्याय/न्याय/ कानून, प्रशासन/सा.प्र/लेखा, 

लेखापरीक्षर्, सौंघीय सौंसद 

पदः   खररदार वा सो सरह शे्रणीः  रा.प.अनौं. मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः   २०७९।८।२५ र २६ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७७।७८ ११९०९ 

लकलसमः   आ.प्र. 

माग पद संख्ाः  २० 

लल.प.मा सखिललत संख्ा १२८ 

छन ट संख्ा २६ 
 

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

1.  ३१०००७ कमलबहादुर राई बीरबहादुर रामदल 

2.  ३१०२०९ कमला मब.सी. के.सी.  शमशराम लालबहादुर 

3.  ३१००३४ गौंगालाल थापा धनबहादुर धनमवर 

4.  ३१००१४ गोपालबहादुर काकी  सुगुरे खले 

5.  ३१००६७ गोमबन्द थारु मकशुनबहादुर मचनगुद 

6.  ३१०००५ गोखाबहादुर बुढा  हका  रखजज  

7.  ३१०३११ चे राज पाणे्डय मकसनलाल मदर्ाराज 

8.  ३१००८० टेकराज ररजाल चम्पाखर खडानन्द 

9.  ३१०१८९ म लकप्रसाद देवकोटा  मबषु्णप्रसाद ममर्कण्ठ 

10.  ३१००३३ देवबहादुर डेउडा ज्ञानबहादुर ऐभान 

11.  ३१०००६ नन्दबहादुर बुढा  खाि अमनरुद्ध 

12.  ३१००२७ परी राव   लालबहादुर अनरी 

13.  ३१००७५ भैर बुढथापा  मानबहादुर चन्द्रमुनी 

14.  ३१०१६८ महेश पाणे्ड  ुलाराज लक्ष्मीकान्त 

15.  ३१००३० रमबन खड्का लोकबहादुर नन्दराम 

16.  ३१००११ रमबन्द्रमवक्रम शाह सत्यदेव टुनटुन 

17.  ३१०२४४ राजनारायर् राय अचे्छलाल रामचन्द्र 

18.  ३१०१७७ राजु महजान म थामान बुढामान 

19.  ३१००२४ मललाधर रेग्मी केशवप्रसाद फमर्न्द्र 

20.  ३१००५५ लोकेन्द्रबहादुर मसौंह जयबहादुर मवरुमसौंह 

21.  ३१००८४ मववेककुमार मसौंह अमरेन्द्रकुमार नवलमकशोर 

22.  ३१००३५ सरी ा भट्टराइा रेवम राम मटकाराम 

23.  ३१०१२५ सारदाकुमारी दाहाल पद्मनारायर् हरर 
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ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 

24.  ३१००२० मस ा मगर  दुगाामसौं पदमबहादुर 

25.  ३१००६९ सी ा अयााल मवमनराम दमधराम 

26.  ३१०१११ सुरेन्द्र रानामगर हस्त खड्के 
 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानः   लोक सेवा आयोग, काठमाड ौं कायाालय, काठमाड ौं । 

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

१-६ २०८०।१।३   मदनको ११०० बजे  ७-१२ २०८०।१।३   मदनको १०० बजे 

१३-१७ २०८०।१।३   मदनको ३०० बजे  १८-२२ २०८०।१।४   मदनको ११०० बजे 

२३-२६ २०८०।१।४   मदनको १०० बजे  - - - 
 

   

   

(सुलशला ग तम) (लनलकण्ठ शमाा) (उमेशकुमार पोिरेल) 

शािा अलिकृत शािा अलिकृत उपसलचव 
 


