लोक सेवा आयोग
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लोक सेवा आयोग, पश्चििाञ्िल क्षेत्रीय तिर्दे शिालय, पोखराको र्दे हायका ववज्ञापििा मलइएको मलखख
उमिेर्दवारहरु िध्ये वर्ाािुक्रिािुसार र्दे हायका रोल िमबर
अन् वाा ााको लागग छिौट भएको व्यहोरा समवश्न्ि
उमिेर्दवारले र्दे हायको स्थाि, मित
प्रत , प्रिार्पत्रहरुको सक्कल सदह

परीक्षािा सश्मिमल

था िाि थर भएका उमिेर्दवार उत् ीर्ा भई कम्युटर सीप परीक्षर् र

सबैको जािकारीको लागग यो सूििा प्रकाशि गररएको छ । छिौट भएका

र सियिा हुिे कम्युटर सीप परीक्षर् र अन् वाा ाा दर्दि आउँ र्दा पासपोटा साइजको फोटो २
िक्कल २/२ प्रत , र्दरखास् फारािको प्रथि पािा २ प्रत
था ृ ीय पािा भरी प्रवेशपत्र मलई

ोककएको सिय भन्र्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपश्स्थ
पिा गएिा पति उक्

कायाक्रि यथाव ् सञ्िालि

सेवा, समूह, उपसमूहः

ववववध

हुिुपिेछ । कम्युटर सीप परीक्षर् र अन् वाा ााका दर्दि सावाजतिक ववर्दा
हुिेछ ।
पदः

नल.प. सञ्चालन नमनतः 207३।२।१ र २ गते
विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३
किसिमः
सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा
अन्तिााताािो लागग छनौट
भएिो िंख्ा
ब. क्र. नं.
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ननतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः लोक सेवा आर्ोग, केन्द्रीर् कार्ाालर् ।
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माग पद िंख्ाः

मवहला ववकास ननरीक्षक
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उममेदिारिो नाम, थर
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म नादे व आचार्ा

ववष्णुप्रसाद

खिलेश्वर

सकुन्द्तला भट्ट

भागवत

हररप्रसाद

सुननता शमाा सुवेदी

छववलाल

महोदत्त

छनौट िमूि
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िम््ुटर िीप पररक्षण र अन्तिााताा िुने स्थान, समतत र िम्ः
स्थानः लोक सेवा आयोग, पश्चििाञ्िल क्षेत्रीय तिर्दे शिालय, पोखरा ।
िम््ुटर िीप परीक्षण िा्ाक्रम

ब. क्र. नं.
१-३

समतत

२०७३/१०/१४ ग े

(ननलकण्ठ शमाा)
शािा अनधकृत
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ब. क्र. नं.
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(प्रकाश गुरुङ्ग)
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समतत
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(रमेश मैनाली)
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