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  लिखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १५०/०७९-८० लिलत २०७९/१२/११ गते 

 

 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कायाालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको देहायको ववज्ञापनमा वलइएको वलखित परीक्षामा  सखिवलत 

उिेदवारहरु मधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोलनम्बर, नाम, थर भएका उिेदवारहरु उत्तीर्ा भइा  अन्तवाातााका लावग छनौट भएको 

व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।  

अन्तवाातााको लावग छनौट भएका उिेदवारहरुले प्रवेि पत्र सवहत आफ्नो पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, 

िैवक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता यवकन हुने समू्पर्ा प्रमार्पत्र तथा अन्य आवश्यक सक्कल कागजात सवहत 

नक्कल २/२ प्रवत लोक सेवा आयोग वनयमावली २०७९ को वनयम ४० (१) बमोवजमको अववि वभत्र  अन्तवााताा हुने कायाालयमा उक्त 

प्रमार्पत्रहरुको प्रवतवलवप उिेदवार आफैले प्रमावर्त गरी रुजु गराउनु पनेछ । आवश्यक नू्यनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक 

कागजातको प्रमार्पत्रहरु नपुयााएमा जुनसुकै बित दरिास्त रद्ध हुनेछ । छनौट भएका उिेदवारहरुले देहायको स्थान, वमवत र समयमा 

हुने अन्तवााताा वदन आउँदा मावथ उले्लखित सक्कल कागजात र प्रवेि पत्र वलइा   १ (एक) घण्टा अगावै अन्तवााताा हुने कायाालयमा अवनवाया 

उपखस्थत हुनुपनेछ । अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरवातााका वदन सावाजवनक वबदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथावत 

संचालन हुनेछ ।  

सेवा, सिूह: वववभन्न पदः िररदार वा सो सरह     

शे्रणीः रा.प.अनं. वितीय       लिखित परीक्षा संचािन लिलत: २०७९।०८।२५ र २६ गते 

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर् : लोक सेवा आयोग, िनकुटा कायाालय, िनकुटा  

लवज्ञापन नं.  ............/०७७-७८ 16302 

लकलसिः आ.प्र. 

िाग पद संख्ाः 3 
लिखित परीक्षािा सखिलित संख्ाः 17 
अन्तवाातााको िालग ौन भ कएको संख्ाः  २ 

 

 

व.क्र.नं. िाष्टर आर्ा.डी. रोि नं. उिेद्वारको नाि, थर बाबुको नाि बाजेको नाि 

1 887692 830027 देवकी भट्ट कृष्णवसंह सोते्न 

2 1044856 830049 श्याम दमाइा कृष्ण बहादुर 

वलखित परीक्षाबाट छनौट भएका मावथ उले्लखित सबै उिेिारहरुको अन्तवााताा कायाक्रम वनम्नानुसार संचालन हुनेछ । 

अन्तवााताा हुने कार्ाािर्: लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कायाालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर ।  

लिलत वणाानुक्रि नम्वर अन्तवााताा हुने सिर् 

२०८०/०१/०३ १-२ वबहानको ११.०० बजे 

 

 

 

 (गोपाल काकी) (ववदुर गौतम) (टामलाल पाणे्ड)  
 नायव सुब्बा िािा अविकृत कायाालय प्रमुि 


