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लोक सेवा आयोग, धनकुटा कायाा लयबाट स्थानीय हको लामग सौंचामल दे हायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि परीक्षामा सखिमल
उिेदवारहरु मध्ये वर्ाा नुक्रमानु सार दे हायका रोल नम्बर था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ाा को
लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । सामूलिक परीक्षण र अन्तवाातााको
लालग छनौट भएका उम्मेदवारिरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक न्यूनतम योग्यता एकीन हुने सम्पूणा प्रमाणपत्र
तथा अन्य आवश्यक कागजातिरू र दरिास्त फारामको प्रथम र तृतीय पाना २/२ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले
७(सात) लदन लभत्र यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको प्रलतलललप उम्मेदवार आफैले प्रमालणत
गरी रुजू गराउनु पनेछ । आवश्यक न्यूनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रिरू नपुर्याएमा जुनसुकै
बित दरिास्त रद्द हुने छ । छनडट भएका उिेदवारले दे हायको स्थान, ममम र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँ दा मामथ उखिखि
सक्कल कागजा र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा था मसफाररस शािामा अमनवाया उपखस्थ हुनु पनेछ ।
सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ाा को मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ ।
सेवा,समूि,उपसमूिः मवमवध
लल.प. सञ्चालन लमलतः

पदः वा ावरर् इखजजमनयर
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तिः

छै ठडौं

नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय ।
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अन्तवाातााको लालग छनौट
भएको संख्ा
ब. क्र. नं.
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उम्मेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

बाजेको नाम

युगमदप लुईटे ल

यदु कुमार

मटकादत्त

छनौट समूि

िुला

सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः
स्थानः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाा लय, अनामनगर काठमाडडौं ।
सामूलिक परीक्षण र अन्तवााताा कायाक्रम
ब. क्र. नं.
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सामूलिक परीक्षण

अन्तवााताा काया क्रम

मदनको २:०० बजे

मदनको ३:०० बजे

(मनलकण्ठ शमाा )

(टे कप्रसाद पुलामी)

(टामलाल पाण्े )
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