लोक सेवा आयोग
(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)
सूचना नं. ९८४ /०७३/७४

अनामनगर, काठमाण्डौं
ममम िः-२०७३।१२।८

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको दे हायका ववज्ञापनमा मलइएको मलखि
ु मानुसार दे हायका रोल नमबर
मध्ये वर्ाानक्र
लामग छनौट भएको व्यहोरा समवखन्द्ि

परीक्षामा सखमममल

उममेदवारहरु

था नाम थर भएका उममेदवार उत्तीर्ा भई द्वि ीय चरर्को परीक्षा र अन्द् वाा ााको

सबै को जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । द्वि ीय चरर्को परीक्षा र

अन्द् वाा ााको लामग छनौट भएका उममेदवारहरुले पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , आवश्यक न्द्यून म योग्य ा एकीन हुने समपूर्ा
प्रमार्पत्र

था अन्द्य आवश्यक कागजा हरु र दरिास्

ममम ले ७(सा ) द्वदन मभत्र यस आयोगको दरिास्

था अन्द्य आवश्यक कागजा को प्रमार्पत्रहरु नपुर्याएमा जुनसुकै बि

रद्द हुनछ
े । छनौट भएका उममेदवारले दे हायको स्थान, ममम

प्रवेशपत्र र अन्द् वाा ाा द्वदन आउँदा मामथ उल्लेखि
था मसफाररस शािामा अमनवाया उपखस्थ

भरी यो सूचना प्रकाशन भएको

व्यवस्थापन केन्द्रमा उक्त प्रमार्पत्रहरुको प्रम मलवप उममेदवार आफैले प्रमाखर्

गरी रुजु गराउनु पनेछ । आवश्यक न्द्यून म योग्य ा
दरिास्

ृ ीय पाना २ प्रम

फारामको प्रथम र

सक्कल कागजा

र समयमा हुने द्वि ीय चरर्को परीक्षा द्वदन आउँदा

र प्रवेशपत्र मलई १(एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्द् वाा ाा

हुन ु पनेछ । द्वि ीय चरर्को परीक्षा र अन्द् वाा ााका द्वदन सावाजमनक ववदा पना गएमा

पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ ।
सेवा, समूह, उपसमूहिः परराष्ट्र

पदिः सहसखचव वा सो सरह

मल.प. सञ्चालन ममम िः 207३।९।५, ६ र ७ ग े
विज्ञापन नं. ........ ७३।७४

नम जा प्रकाशन गने कायाालयिः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय ।
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द्वि ीय चरर्को परीक्षा र अन्द् वाा ाा हुने स्थान, ममम

छनौट समूह

िुला

र समयिः

स्थानिः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर ।
द्वि ीय चरर्को परीक्षा कायाक्रम
ब. क्र. नं.
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