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लिलित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
सूचना नं. ५९/०७६/७७ लमलत २०७६/१०/०८
लोक सेवा आयोग जम्ु ला कायाालयको स्थानीय तह अन्तगातको देहायको ववज्ञापनमा जम्ु ला परीक्षा के न्रमा वमवत २०७६/०५/२४
गते सञ्चावलत दोस्रो चरणको वलवित परीक्षामा सवम्मवलत १२ (बाह्र) जना उम्मेदवारहरु मध्ये वणाानक्र
ु म अनसु ार देहायका रोल नं.
तथा नामथर भएका उम्मेदवारहरु उत्तीणा भई कम््यटु र सीप परीक्षण र अन्तवाातााको लावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बवन्ित सबैका
लावग यो सचू ना प्रकावित गररएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुले नेपाली नागररकताको प्रमाण प्र¸ आवश्यक न्यनु तम िैवक्षक
योग्यताको प्रमाण प्र लगायतका कागजातको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत¸ पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत¸ दरिास्त
फारामको प्रथम पाना २ (दईु ) प्रवत तथा तृतीय पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवेि प्र साथ तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै श्री
लोक सेवा आयोग¸ जम्ु ला कायाालय जम्ु लामा कम््यटु र सीप परीक्षण र अन्तवाातााका लावग उपवस्थत हुनपु ने व्यहोरा समेत यसै
सचू नाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।
सेवा¸समहू : ववववि
वव.नं.:
वकवसम :
ु म
वर्णानक्र

रोल नं.

पद: मवहला ववकास वनरीक्षक
१५४०६/०७५-७६
िल
ु ा
नणमथर

तह : ५ (पााँचौ)
माग पद संख्या : २
छनौट भएको संख्या : ४
बणबु/आमण

बणजे

१

७३००७९ अम्बिका मल्ल

गोविन्दबहादु र/लक्ष्मीदे िी

मोविलाल

२

७३००५५ कमला कठायि

धनविि/खुम्बिरा

चन्द्रिीर

३

७३०००२ पािव िी महि

विमबहादु र/ियसरा

वमनबहादु र

४

७३००६३ बसना बु ढा

धनविि/कृष्णकुमारी

हररिक्त

कम््युटर सीप परीक्षण र अन्तर्ाातााको लमलत र समय :
मममि

ु म नम्बर
वर्णानक्र

कम््युटर सीप परीक्षर्को समय

अन्िवणािणाको समय

२०७६/११/११

१-४

ववहणन ८:०० बजे

दिनको ११:०० बजे

पनु श्च : अको सचू ना भएमा बाहेक तोवकएको वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथावत सञ्चालन हुनेछ ।

(रामप्रसाद ढुंगाना)
िािा अविकृ त

(पवनकुमार वतवमल्सेना)
उप सवचव

(बलदेवप्रसाद जोिी)
कायाालय प्रमि
ु

