
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

  

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. १३८ /०७७-७८ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः -२०७७।१०।४ 

यस आयोगको सूचना नौं. १३६/०७७-७८ ममम  २०७७।१०।३ ग ेको सूचनामा देहाय बमोमिम हुनेगरी सौंशोधन गररएको छ । 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवारहरू उत्तीर्ा भई अन्तवाा ााको लामग छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  

सबैको िानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । अन्तवाातााको लालग छनौट भएका उमे्मदवारहरूले पासपोटा साइजको 

फोटो २ प्रलत, आवश्यक नू्यनतम योग्यता एकीन हुने समू्पर्ा 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 

केन्द्रमा उक्त प्रमार्पत्रहरूको प्रलतलललप उमे्मदवार आफैले प्रमालर्त गरी रुजू गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा 

अन्य आवश्यक कागजातको प्रमार्पत्रहरू नपुर् याएमा जुनसुकै बित दरिास्त रद्द हुनेछ । छनडट भएका उिेदवारहरूले 

देहायको स्थान, ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा मामथ उले्लखि  सक्कल कागिा  र प्रवेशपत्र मलई १ (एक) घण्टा अगावै 

आयोगको अन्तवाा ाा  था मसफाररस शािामा अमनवाया उपखस्थ  हुनु पनेछ । अन्तवाा ााका मदन सावािमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त 

कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः   इमि., केममष्ट्र ी पदः   उपसमचव वा सो सरह तह/शे्रर्ीः   रा.प.मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लमलतः  २०७६।१०।२७ र २८ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १७१९९ 

लकलसमः   आ.प्र. 

माग पद संख्ाः  १ 

लल.प.मा सखम्मललत संख्ा २४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ा ३ 
 

ब. क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 

1.  ८७००१७ रिन नेपाल रुद्रप्रसाद मोदनाथ 

2.  ८७००२७ मशला िम वडा वेदप्रकाश मटकानीमध 

3.  ८७००१२ सुरि शे्रष्ठ पदमबहादुर कुलबहादुर 
 

अन्तवाातााको कायाक्रम हुने स्थान, लमलत र समयः  

स्थानिः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर ।  

ब. क्र. नौं. 
अन्तवाा ाा कायाक्रम  

ब. क्र. नौं. 
अन्तवाा ाा कायाक्रम 

ममम  समय  ममम  समय 

१-३ २०७७।१०।१८ ग े मदनको ११:३० बिे  - - - 

 

 

 

 

 

 

 

(माधवप्रसाद लम्साल) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

नायब सुब्बा शािा अलिकृत उप सलचव 
 


