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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(लललित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा)  

 

सूचना नं. ७७६ /०७३/७४ अनामनगर, काठमाण्डौं 
मित िः–२०७३।१०।११ 

लोक सेवा आयोग, कर्ााली अञ्चल कायाालय, जुम्ला को देहायका ववज्ञापनिा मलइएको मलखि  परीक्षािा सम्म्िमल  उम्िेदवारहरु 
िध्ये वर्ाानुक्रिानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाि थर भएका उम्िेदवार उत् ीर्ा भई अन् वाा ााको लागग छनौट भएको 
व्यहोरा सम्वम्न्ि  सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्िेदवारले देहायको स्थान, 
मित  र सियिा हुने अन् वाा ाा ददन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रत , प्रिार्पत्रहरुको सक्कल सदह  नक्कल २/२ प्रत , 
दरिास्  फारािको प्रथि पाना २ प्रत   था   ृीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोककएको सिय भन्दा १ (एक) घण्टा अगाव ै
उपम्स्थ  हुनुपनेछ । अन् वाा ााका ददन सावाजतनक ववदा पना गएिा पतन उक्  कायाक्रि यथाव  ्सञ्चालन  हुनेछ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूहः  स्वास््य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. पदः  ल्याव अससषे्टन्ट तह÷शे्रण ः  चौथो 
सि.प. सञ्चािन समसतः 207३।२।२४ गते नसतजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेवा आयोग, केन्रीय कायाािय । 
  

विज्ञापन नं. ........ ०७२।७३ १५२१० १५२११ - - - - - 

किसिमः  खुला महिला आ.ज. मधेिी दसलत अपाङ्ग वप.क्षे. 
माग पद िंख्ाः २ १ - - - - - 

सल.प.मा िम्ममसलत िंख्ा          १२१ 
अन्तिााताािो लागग छनौट 
भएिो िंख्ा ४ ४ - - - - - 

 

ब. क्र. न.ं रोल नं. उममेदिारिो नाम, थर बािुिो नाम बाजेिो नाम छनौट िमूि 

1.  370051 ददपा न्यौपान े महेश्वर ववष्णपु्रसाद मवहिा 
2.  370067 पनुम गपु्ता नन्दरुाम िािज  खिुा, मवहिा 
3.  370069 पषु्पा ओिी मगु े कमूा मवहिा 
4.  370077 प्रमेप्रकाश चपार्ा रेश्म िाि मधिुाि खिुा 
5.  370084 सिनोदकुमार िढुा ददििहादरु दिे खिुा 
6.  370124 िक्ष्म कुमारी सड.स . ज्ञानिहादरु जङ्गु मवहिा 
7.  370167 वहमािय चन्द तिुिहादरु खखमिहादरु खिुा 

 

अन्तिााताा िुने स्थान, समतत र िम्ः 
स्थानः  लोक सेवा आयोग, कर्ााली अञ्चल कायाालय, जुम्ला । 

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम  

ब. क्र. न.ं 
अन्तिााताा िा्ाक्रम 

समतत िम्  समतत िम् 

१-७ २०७३/११/३ ग े ददनको १:०० बजे  - - - 
 

 

 
(िासपु्रसाद न्यौपाने) (रंगिाि शे्रष्ठ) (रमेश मैनािी) 

नायि सबु्िा नायि सबु्िा उपसखचव 
     
 


