लोक सेवा आयोग
(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)
सूचना नं.

१०१ /०७७-७८

अनामनगर, काठमाण्डौं
ममम िः -२०७७।८।२१

अन्तवाातााको लिलत तोलकएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, मलखि

परीक्षा नम जा प्रकाशन शािाको सूचना नौं . ७३/०७७-७८ अनुसार छनडट भएका दे हाय बमोमजम

उम्मेदवारहरुको ल उल्लेखि स्थान, ममम र समयमा अन्तवाा ाा कायाक्रम ोमकएको हुँ दा उक्त मदन प्रवेशपत्र मलई १ (एक) घण्टा अगावै
आयोगको अन्तवाा ाा था मसफाररस शािामा अमनवाया उपखस्थ हनु पनेछ । अन्तवाा ाा का मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त
कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हनेछ ।
सेवा, सिूह, उपसिूहः प्रशासन, ले िा
लल.प. सञ्चालन लिलतः

पदः

तह/श्रे णीः रा.प.मि ीय

उपसमचव वा सो सरह

नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय ।

२०७६।९।१९ र २४ ग े

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७

१६६६३

लकलसिः

आ.प्र.

िाग पद संख्ाः

२

लल.प.िा सखिललत संख्ा

३१२

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ा
ब. क्र. नं.

११

रोल नं.

उिेदवारको नाि, थर

बावुको नाि

बाजेको नाि

1.

८७०००६

ओमप्रसाद ररजाल

कृष्णप्रसाद

कामशराम

2.

८७०२६१

कृष्ण मगरी

रुकमान

लक्ष्मण

3.

८७०१५५

कोमल पराजुली

मटकाराम

मललाधर

4.

८७०३७२

जग बहादु र शाह

मदघाबहादु र

कणाबहादु र

5.

८७००९९

दशरथराम ओड

ईन्नरे

मने

6.

८७०२६६

ध्रुव काकी

वमकलमान

िम्बमसौंह

7.

८७०३३६

बसन्त भट्टरार्ा

दामोदर

8.

८७०११३

भुवन पाण्े

हररप्रसाद

नेत्रप्रसाद

9.

८७०२९८

लक्ष्मी दु लाल

अमनरुद्र

मभमलाल

10.

८७००९७

मवष्णुहरी बराल

चुडाममण

धमाा नन्द

11.

८७०१५९

सरोजकुमार पोख्रेल

टु कलाल

जयलाल

ोयनाथ

लितीय चरण र तृ तीय चरणको कायाक्रि हुने स्थान, लिलत र सियः
स्थानः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनािनगर ।
लितीय चरणः In Basket Exercise लोक सेवा आयोग, मलखि परीक्षा नम जा प्रकाशन शािाको सूचना नं . ९६/०७७-७८ बमोमजम
हनेछ ।
ब. क्र. नौं.
१-८

तृतीय चरणः अन्तवाा ाा कायाक्रम

ब. क्र. नौं.

ममम

समय

२०७७।९।२६ ग े

मदनको ११:३० बजे

९-११

तृतीय चरणः अन्तवाा ाा कायाक्रम
ममम

समय

२०७७।९।२६ ग े

मदनको २:०० बजे

(माधवप्रसाद लम्साल)

(टे कप्रसाद पुलामी)

(टामलाल पाण्े )

नायब सुब्बा

शािा अलिकृत

उप सलचव

पाना नं. ~ 1 ~

