लोक सेवा आयोग
(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)
सच
ू ना नं.
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अनामनगर, काठमाण्डौं
मित िः–२०७३।९।७

लोक सेवा आयोग, िध्यिाञ्चल क्षेत्रीय तिर्दे शिालय, किलपोखरीको र्दे हायका ववज्ञापििा मलइएको मलखख
सम्मिमल

उमिेर्दवारहरु िध्ये वर्ाािुक्रिािुसार र्दे हायका रोल िमबर

लागग छिौट भएको व्यहोरा समवम्न्ि
र्दे हायको स्थाि, मित

परीक्षािा

था िाि थर भएका उमिेर्दवार उत् ीर्ा भई अन् वाा ााको

सबैको जािकारीको लागग यो सच
ू िा प्रकाशि गररएको छ । छिौट भएका उमिेर्दवारले

र सियिा हुिे अन् वाा ाा दर्दि आउँ र्दा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रत , प्रिार्पत्रहरुको सक्कल सदह
िक्कल २/२ प्रत , र्दरखास् फारािको प्रथि पािा २ प्रत
था ृ ीय पािा भरी प्रवेशपत्र मलई ोककएको सिय भन्र्दा १
(एक) घण्टा अगावै उपम्स्थ
हुिेछ ।

हुिुपिेछ । अन् वाा ााका दर्दि सावाजतिक ववर्दा पिा गएिा पति उक्

सेवा, समूह, उपसमूहः लेखापरीक्षण

पदः खररदार वा सो सरह

लल.प. सञ्चालन लमलतः 207३।३।१७ गते

कायाक्रि यथाव ् सञ्चालि

तह÷श्रे ण ः रा.प.अनं. द्वित य

नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय ।
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अन्तिााताािो िागग छनौट भएिो संख्ा
ब. क्र. नं.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

रोि नं.
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उममेदिारिो नाम, थर
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130006

गोकणा पौड्याल

प्रेमप्रसाद
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130014
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अन्तिााताा हुने स्थान, समतत र सम्ः
स्थानः लोक सेवा आयोग, िध्यिाञ्चल क्षेत्रीय तिर्दे शिालय, सूयवा वक्रि ज्ञवाली िागा, ियाँ बािेश्वर (अन् रााम्रिय समिेलि
केन्रको पूवप
ा दि) ।
ब. क्र. नं.
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समतत
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