लोक सेवा आयोग
(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)
सूचना नं . २७२ /०७९-८०

कमलपोखरी, काठमाण्डौं
ममम िः -२०७९।५।२६

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

परीक्षामा सखिमल

उिेदवारहरु मध्ये

वर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोल नम्बर था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई सामूमहक परीक्षर् र अन्तवाा ाा को लामग छनडट भएको
व्यहोरा सम्वखि सबै को जानकारीको लामग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । सामू लिक परीक्षण र अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएका
उम्मेदवारिरूले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, आवश्यक न्यू नतम 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 केन्द्र अनामनगरमा उक्त प्रमाणपत्रिरूको प्रलतलललप उम्मेदवार आफैले प्रमालणत गरी
रुजू गराउनु पने छ । आवश्यक न्यू नतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रिरू नपुर्याएमा जुनसुकै तित
दरिास्त रद्द हुनेछ । छनडट भएका उिेदवारले दे हायको स्थान, ममम र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँ दा मामथ उखिखख सक्कल
कागजा र प्रवे शपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तवाा ाा था मसफाररस शाखामा अमनवाया उपखस्थ हुनु पनेछ । सामूमहक
परीक्षर् र अन्तवाा ाा को मदन सावा जमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त काया क्रम यथाव सञ्चालन हुनेछ ।
सेवा,समू िः

सौं घीय सौं सद, प्रामवमिक

लल.प. सञ्चालन लमलतः

२०७९।१।१२ र १३ ग े

लवज्ञापन नं . . ०७८।७९

रोल नं.

मेकामनकल इमिमनयर
ति/श्रेणीः रा.प. ृ ीय
नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाा लय ।
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लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सखम्मललत संख्ा
अन्तवाातााको लालग छनौट
भएको संख्ा
त. क्र. नं.
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उम्मेदवारको नाम, थर

तावुको नाम

ताजेको नाम

छनौट समू ि

1.

८७००४७

अखि गड म

नारायर्

दे मवप्रसाद

खुला
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आयु षा खनाल

मनोजकुमार

मििीराज

खुला
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मनोज बस्याल

मािवप्रसाद

हे मलाल

खुला

सामू लिक परीक्षण र अन्तवाा ताा कायाक्रम हुने स्थान, लमलत र समयः
स्थानः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाा लय, कमलपोिरी ।
सामू लिक परीक्षण र अन्तवाा ताा कायाक्रम
त. क्र. नं.

लमलत

सामू लिक परीक्षण

अन्तवाा ताा काया क्रम
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