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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

सूचना नं. ७५९ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।१०।४ 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगरको देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्मिमल  उमिेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नमबर  था नाि थर भएका उमिेदवार उत् ीर्ा भई अन्द् वाा ााको लागग छनौट भएको 
व्यहोरा समवम्न्द्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । अन्तर्वातवाको लवगि छनौट भएकव उम्मेदर्वरले 
पवसपोटा सवइजको फोटो २ प्रतत, आर्श्यक पने सबै प्रमवणपत्रहरुको सक्कल सहहत नक्कल २/२ प्रतत, दरखवस्त फवरवमको 
प्रथम पवनव २ प्रतत तथव ततृीय पवनव १ प्रतत भरी अन्तर्वातवाको लवगि तोककएको हदन भन्दव ७(सवत) हदन अिवर्ै यस आयोिको 
अन्तर्वातवा तथव ससफवररश शवखवमव उपस्स्थत भई प्रमवणपत्रहरू पेश िरी रुजु िरवउनु पनेछ । देहायको स्थान, मित  र 
सियिा हुने अन्द् वाा ाा ददन आउँदा िागथ उल्लेखि  सक्कल कागजा  र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै उपम्स्थ  हुनु 
पनेछ । अन्द् वाा ााका ददन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  इञ्जि., सससिल, हाइवे पदः  सहसञ्जचव वा सो सरह तह÷शे्रण ः  रा.प.प्रथम 

सल.प. सञ्चालन समसतः 207३।८।३ र ४ गते नसतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः लोक सेवा आर्ोग, केन्द्रीर् कार्ाालर् । 
  

वर्ज्ञवपन नं. ........ ०७३।७४ १७००२ - - - - - - 

ककससमः  खुलव महहलव आ .ज.  मधेसी दसलत अपवङ्ि वप .क्षे.  
मवि पद संखयवः १ - - - - - - 

सल.प.मव सस्म्मसलत संखयव     ५४ 
अन्तर्वातवाको लवगि छनौट 
भएको संखयव ४ - - - - - - 

 

ब. क्र. न.ं रोल न.ं उम्मेदर्वरको नवम, थर बवर्ुको नवम बवजेको नवम छनौट समूह 

1.  130060 ईश्वरचन्द्र मरहट्टा सूर्ाप्रसाद मार्ानाथ 

खलुा 
2.  130009 कुवेर नेपाली धनमान नरबहादरु 

3.  130045 ववजर् जैस  बरीनाथ मञु्जिनाथ 

4.  130073 सशु लवाव ुढकाल ठाकुरप्रसाद समत्रलाल 
 

 

अन्तर्वातवा हुने स्थवन, समतत र समयः 
स्थवनः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तर्वातवा कवयाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तर्वातवा कवयाक्रम 

समतत समय  समतत समय 
१-२ २०७३।१०।२४ ग े ददनको ११:०० बज े  ३-४ २०७३।१०।२५ ग े ददनको ११:०० बज े

 
   

 

   

(बासपु्रसाद न्द्र्ौपाने) (रंगलाल शे्रष्ठ) (रमेश मैनाली) 

नार्ब सबु्बा नार्ब सबु्बा उप सञ्जचव 

 


