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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १४७/०७5-७6 लमलत २०७5/६/५ 

 

लोक सेवा आयोग, राप्तीअञ्चलकार्ाालर्, दाङको देहायको ववज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लावग सञ् चावलत 

प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामादाङपरीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका उिेदवारलाई देहायको 

वमवत र समयमा आयोगको दाङकार्ाालर्, तुल्सीपुरमा सञ् चालन हुने कम्प्युटर सीप परीक्षर् परीक्षा तथा अन्तरवातााका लावग छनौट गने 

वनर्ाय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपाली नागररकताको 

प्रमार्पत्र, आवश्यक नू्यनतम योग्यता प्रमावर्त हुने शैवक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र लगायतका कागजातको सक् कल सवहत नक् कल २/२ 

प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ (दुई) प्रवत तथा तृतीय पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवेशपत्र साथ 

तोवकएको वदन १(एक)घण्टाअगावै अन्तवाातााको लावग उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवा, समूह/उपसमूह – नेपालववववध  पद – सहार्कमवहलाववकासवनरीक्षक 

शे्रर्ी/तह – रा.प.अनं.वितीर्(प्रा.)  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५/३/२ 

नवतजा प्रकाशन गने कायाालय – लोकसेवाआर्ोग,काठमाड ंकार्ाालर्,काठमाड  ं
 

ववज्ञापन नं.  ............../०७४-७५ १४८७२ 

वकवसमः िुला 

माग पद संख्ाः १ 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ४४३ 

कम्प्युटर सीप परीक्षर् तथा अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  ३ 
 

व.क्र.नं. रोलनं. उमे्मदवारकोनामथर बाबुकोनाम बाजेकोनाम छन टभएकोसमूह 

1 300134 चन्द्रा िड्का नहकुल रते िुला 

2 300214 वदलमाया राना के्षत्री गोववन्दबहादुर भुवनवसङ िुला 

3 300552 संगीता लावमछाने वटकाराम कृष्णलाल िुला 
 

 

कम्प्युटरसीपपरीक्षणतथाअन्तरवातााहुनेस्थान, वमवतरसमर्ः-लोकसेवाआर्ोग, दाङकार्ाालर्,तुल्सीपुर 

व.क्र.नं. 
कम्प्युटरसीपपरीक्षणपरीक्षाकार्ाक्रम 

व.क्र.नं. 
अन्तरवातााकार्ाक्रम 

वमवत समर् वमवत समर् 

१-३ २०७५/७/१६ ववहान ८.०० बजे १-३ २०७५/७/१६ वदनको १.०० बजे 
 

पुनश्चः  

1= रोल नम्बर 300087, 300097, 300407, 300443, 300626 र 300644 का उिेदवारहरुले वसु्तगत उत्तरपुखस्तकामा प्रश् नपत्रको समूह 'वक' 

नलेिेको हुुँदा वनजहरुको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ ।  

2= अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तरवातााका उक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछन् । 
 

 

 

 

 

 ...................... .................... ........................ 
 (प्रमेबहादरु शे्रष्ठ) (जयराम नपेाल) (चन्रकान्त लनरौला) 

 शाखा अलधकृत शाखा अलधकृत उपसखचव 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
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