
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 

लोक सेवा आयोग 
 

 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ९२६ /०७८-७९ कमलपोखरी, काठमाण्डौं 

ममम िः -२०७९।२।४ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, कमलपोखरीको सूचना नम्बर ९२२/०७८-७९ ममम  २०७९।२।३ मा प्रकामि  सूचनाको देहायको 

मवज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह र पदको अन्तवाा ाा ममम  सौंिोधन गररएको व्यहोरा सम्बन्धि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकामि  

गररएको छ ।  

सेवा, समूह, उपसमूहः   प्रिासन, लेखा पदः   उपसमचव वा सो सरह तह/शे्रणीः   रा.प.मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७८।१०।११ र १६ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७८।७९ १६६६५ 

लकलसमः   आ.प्र. 

माग पद संख्ाः  ६ 

लल.प.मा सखिललत संख्ा ५२८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ा १७ 
 

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

१ ८७०४३३ अजय ब ौला नरबहादुर भवनाथ 

२ ८७०२५१ कमल लाममछाने भवानीप्रसाद  ाराखर 

३ ८७०७१७ गोमवन्दप्रसाद गड म खडानन्द जयनारायण 

४ ८७०४०४ घनश्याम भुसाल  धमनराम मनमलाल 

५ ८७०४८५ नमुना काकी दाहाल लोकबहादुर भक्तबहादुर 

६ ८७०४४२ नरेन्द्र सन्याल जयप्रसाद धनपम  

७ ८७०३०३ नवराज पडड्याल मिकाराम चुडाममण 

८ ८७०७९३ भीमप्रकाि देवकोिा भन्धक्तराम नारद 

९ ८७०२५० रुक्माग  अयााल देमवराम लोकनाथ 

१० ८७०३३१ रुपेिजौंग थापामगर बमबहादुर बलबहादुर 

११ ८७०४२६ रेमजना कोइराला मचरन्धजजमव अचु्य ानन्द 

१२ ८७०६५३ लेखनाथ रेग्मी वुन्धिसागर िीकाराम 

१३ ८७०४५६ मिवप्रसाद पडडेल हररदत्त महमलाल 

१४ ८७०५८९ श्रीचन्द्र खम वडा धनबहादुर कृष्णप्रसाद 

१५ ८७०६६६ सुरेन्द्र पाणे् िमु्भप्रसाद गोमवन्दप्रसाद 

१६ ८७०२०० सुवास पडडेल गोकुल यज्ञबहादुर 

१७ ८७०५२९ होमनाथ काफे्ल मिकाराम नरभूपाल 
 

In Basket Exercise हुने स्थान, लमलत र समयः  

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

ब. क्र. नौं. ममम  समय 

१-१७ २०७९।२।२० ग े मदनको ११:३० बजे 
 

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः  

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

ब. क्र. नौं. ममम  समय 

१-११ २०७९।२।२७ ग े मदनको १०:३० बजे 

१२-१७ २०७९।२।२७ ग े मदनको २:०० बजे 
 

   

(महेश पन्थी) (सुलशला गौतम) (उमेशकुमार पोिरेल) 

नायव सुब्बा शािा अलिकृत उपसलचव 
 


