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श्लश्खत पर षेताको ्श्तजा सम्बन्ध  सिू्ा 

सिू्ा ्ं. २१४/०७४–७५,  श्माञश्त २०७४/०९/२४ 
 
 

 

लोक सेवा आयोग¸ कर्ााल  अचलिल कायाालय¸जुम्लाको वव.नं. १५२४८/०७३-०७४ (खलुा)¸ नेपाल ववववध सेवा¸ राजपत्र 

अनंवकत वितीय श्रेणी¸ सहायक मवहला ववकास वनरीक्षक  पदको माञाग पदेश सखं्या १ (एक) को लावग वमवत २०७४।०५।१० गते संचावलत 

वलवखत परीक्षामा सवममवलत जममा ६१ जना उममेदवारहरुमध्ये वणाानरुम म अनसुार दहेायका रोल नं. त ा नाम र काका उममेदवारहरुला  

दहेायको वमवत र समयमा कर्ााल  अचलिल कायाालय¸जुम्लामाञा संचालन हुने कम्यटूर सीप परीक्षण त ा अन्तरवातााका लावग छनौट गने 

वनणाय काकोले समववन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन गरराको छ । छनौट काका उममेदवारहरुले नेपाली नागररकताको 

प्रमाणपत्र¸शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत हालै वखचेको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत¸दरखास्त फारामको 

पवहलो पाना  २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत करी प्रवेशपत्र वल  तोवकाको वदन १ (ाक) घण्टा अगावै अन्तरवाताा हुने कायाालयमा उपवस् त 

हुनपुने व्यहोरा समेत यसै सचूनािारा जानकारी गराइाको छ । 
 

 सेवाः    ववववध               समहूः  -            

 पदः सहायक मवहला ववकास वनरीक्षक       शे्रणीः रा.प.अनं. वितीय  

श्वज्ञाप् ्ं.......... ०७३/०७४ १५२४८ - - - - - - 

श्कश्समाञ खुला माञश्िला आ.ज. माञधेस  देशश्लत अपाङ्ग श्प.षेेत. 

माञाग पदेश सखं्या १ - - - - - - 

श्लश्खत पर षेतामाञा सश्म्माञश्लत सखं्या ६१ 

अन्तरवातााको लाश्ग छ्ौट भएको सखं्या ५ - - - - - - 
 

वर्णानकु्रम रोल न.ं उम्मेदवणरको नणमथर बणबकुो नणम बणजेको नणम छनौट समहू 

1.  370044 वनमााया  अवधकारी लक्ष्मीप्रसाद हररप्रसाद खलुा 

2.  370045 वनमााया  कट्टराइा दवेीदत्त काशीदत्त खलुा 

3.  370053 कगवती  सवुेदी खेमराज छववलाल खलुा 

4.  370065 रावजन्रा  महत ववरबहादरु लालबहादरु खलुा 

5.  370096 सजृना  चौलागाइा हरी प्रसाद  दवेीलाल  खलुा 
 
 

कम््यूटर स प पर षेतर् पर षेता तथा अन्तरवाताा िु्े स्था्ः- लोक सेवा आयोग¸कर्ााल  अचलिल कायाालय¸जुम्ला 
 

श्लश्खत पर षेताबाट छ्ौट भएका माञाश्थ उल्लेश्खत सबै उम्मेाञदेशवारिरुको कम््यूटर स प पर षेतर् तथा अन्तरवाताा कायाक्रमाञ श््म््ा्ुसार 

सिंाल् िु्े व्यिोरा जा्कार  गराइन्छ 
 

श्माञश्त वर्ाा्ुक्रमाञ ्म्बर कम््यूटर स प पर षेतर् िु्े समाञय अन्तरवाताा िु्े समाञय 

२०७४/११/२०   १-५ वबहान ८.०० बजे वदनको ११ बजे 
 

 

 

 

पुनश्च 

-  अको सचूना कामा बाहके तोवकाको कम्यटूर सीप परीक्षण त ा अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गामा पवन उक्त कायारम म 

य ावत् संचालन हुनेछ । 

 

........................... .................................. ................................. 

(लेखना  बस्ताकोटी) (दामोदर पौडेल) (सररता कुमारी खवतवडा) 

्ायब सबु्बा ााखा अश्धकृत श््देशनाक 


