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लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाा लय, अनामनगरको दे हायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखख

परीक्षामा सखिमल

उिेदवारहरु मध्ये

वर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोल नम्बर था नाम थर भएका उिेदवारहरु उत्तीर्ा भई अन्तवाा ाा को लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि
सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । अन्तवाातााको लालग छनौट भएका उम्मेदवारहरूले पासपोटा साइजको
फोटो २ प्रलत, आवश्यक न्यू नतम योग्यता एकीन हुने सम्पूर्ा प्रमार्पत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू र दरिास्त फारामको
प्रथम र तृतीय पाना २ प्रलत भरी यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले ७(सात) लदन लभत्र यस आयोगको दरिास्त व्यवस्थापन
केन्द्र, अनामनगरमा उक्त प्रमार्पत्रहरूको प्रलतलललप उम्मेदवार आफैले प्रमालर्त गरी रुजू गराउनु पने छ । आवश्यक न्यूनतम
योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमार्पत्रहरू नपु र्याएमा जुनसु कै बित दरिास्त रद्द हुने छ । अन्तवाा ाा मदन आउँ दा
मामथ उल्लेखख सक्कल कागजा र प्रवेशपत्र मलई १ (एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा था मसफाररस शाखामा अमनवाया उपखि
हुनु पनेछ । अन्तवाा ाा का मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव सञ्चालन हुनेछ ।
सेवा, समूह, उपसमूहः वन, नेशनल पार्क्ा एण् वाइल्ड लाईफ
लल.प. सञ्चालन लमलतः
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नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय ।

लवज्ञापन नं. ........ ०७८।७९

१७२२०

लकलसमः

आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा

३४

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ा

३

ब. क्र. नं .

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

बाजेको नाम

१.

८७००७०

प्रकाश नेपाल

नारायर्

नेत्रप्रसाद

२.

८७००१६

राजेन्द्र ढुौं गाना

भेषराज

खेमनारायर्

३.

८७००२२

राजीवकुमार झा

रामामसौंहासन

मटु क

अन्तवााताा हुने स्थान, लमलत र समयः
स्थानः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, कमलपोिरी ।
ब. क्र. नौं.
१-३

अन्तवाा ाा कायाक्रम
ममम

समय

२०७९।३।२३ ग े

मदनको ११:०० बजे

ब. क्र. नौं.
-

अन्तवाा ाा कायाक्रम
ममम
-

समय
-

(सुलशला गौतम)

(लनलकण्ठ शमाा)

(उमेशकुमार पोिरे ल)

शािा अलिकृत

शािा अलिकृत

उप सलचव

पाना नं. ~ 1 ~

