
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

  

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 

सूचना नं. ९९ /०७७-७८ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः -२०७७।८।२१ 

अन्तवाातााको लिलत तोलकएको  सम्बन्धी सूचना 

लोक सेवा आयोग, मलखि  परीक्षा नम जा प्रकाशन शािाको सूचना नौं. ७१/०७७-७८ अनुसार छनडट भएका देहाय बमोमजम 

उमे्मदवारहरुको  ल उले्लखि  स्थान, ममम  र समयमा अन्तवाा ाा कायाक्रम  ोमकएको हुँदा 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   न्याय, सरकारी वमकल पदः   उपसमचव वा सो सरह तह/शे्रणीः   रा.प.मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लिलतः  २०७६।९।१९ र २२ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७६।७७ १६६६१ 

लकलसिः   आ.प्र. 

िाग पद संख्ाः  २ 

लल.प.िा सखिललत संख्ा ५३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ा १२ 
 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

1.  ८७००१६ इखिरा काकी मोहनबहादुर भक्तबहादुर 

2.  ८७००५९ िेमकुमारी बसे्न  िगेन्द्रबहादुर मदलबहादुर 

3.  ८७००५२ घनश्याम सुवेदी दा ाराम पद्मलाल 

4.  ८७००६९ टीकाबहादुर थापा जग बहादुर लालबहादुर 

5.  ८७००३३ मदनेश आचाया नारायणहरी कृष्णप्रसाद 

6.  ८७००५८ दोजेन्द्रराज काफे्ल हररकुमार मभष्मराज 

7.  ८७००५६ मनराजन पाणे् राजेन्द्रप्रसाद देमवदत्त 

8.  ८७००७० भूममनि िनाल ज्ञानप्रसाद नरहरर 

9.  ८७००२३ मुना पडडेल गड मप्रसाद जयलाल 

10.  ८७००३८ शैलेन्द्र िड्का  ुलाराम ररिु 

11.  ८७००१४ श्यामहरर अमिकारी चन्द्रप्रसाद हेमलाल 

12.  ८७००२६ समव ा शमाा जनादान से ु 
 

लितीय चरण र तृतीय 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. 
तृतीय चरणः  अन्तवाा ाा कायाक्रम  

ब. क्र. नौं. 
तृतीय चरणः  अन्तवाा ाा कायाक्रम 

ममम  समय  ममम  समय 

१-४ २०७७।९।२० ग े मदनको ११:३० बजे  ५-१२ २०७७।९।२० ग े मदनको २:०० बजे 

 

 

 

 

 

 

 

(मािवप्रसाद लम्साल) (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

नायब सुब्बा शािा अलिकृत उप सलचव 
 

 


