लोक सेवा आयोग

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, ियााँ बािेश्वर
(परीक्षा शाखा)
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अन्तरवातााको नमनत सं शोधि सम्बन्धी सूचिा
सूचना नं. ७९/०७३-७४ मिति २०७३/८/१ गिे

लोक सेवा आयोग, कर्ााली अञ्चल कायाालय, जुम्लाको वव.िं. १५१५२/०७२–७३ (आ.प्र.),

िेपाल प्रशासि सेवा, सामान्य

प्रशासि समूह, राजपत्र अिंवकत द्वितीय श्रे र्ी, खररर्दार पर्दको माग पर्द सं ख्या ५ (पााँच) को लानग नमनत २०७३/३/१५ गते जुम्ला
परीक्षा केन्रमा सञ्चानलत प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लानग छिौट भएका र्दे हायका रोल िम्वर तथा िाम, थर
भएका उम्मेर्दवारहरुलाई सूचिा िं. ३१/०७३-७४, नमनत २०७३/७/१ गतेको सूचिा अिुसार तोवकएको अन्तरवाताा कायाक्रम
र्दे हायको नमनत र समयमा सञ्चालि हुिे गरी सं शोधि गिे निर्ाय भएकोले सम्बखन्धत सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत
गररएको छ । छिौट भएका उम्मेर्दवारहरुले िेपाली िागररकताको प्रमार्पत्र, शैखक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र सक्कल सवहत िक्कल
१/१ प्रनत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रनत, र्दरखास्त फारामको प्रथम पािा २ प्रनत तथा तृतीय पािा भरी प्रवेशपत्र नलई
तोवकएको द्वर्दि १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हुिपु िे व्यहोरा समेत यसै सूचिािारा अवगत गराइएको छ ।
सेवााः िेपाल प्रशासि

समूहाः सामान्य प्रशासि

पर्दाः खररर्दार

श्रे र्ीाः रा.प.अिं. द्वितीय (अप्राववनधक)
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अन्तरवाताा नमनत तथा समय
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अन्तरवातााको नमनत सं शोधि सम्बन्धी सूचिा
सच
ू ना नं. ८०/०७३-७४ मिति २०७३/८/१ गिे

लोक सेवा आयोग, कर्ााली अञ्चल कायाालय, जुम्लाको वव.िं. १५१५३/०७२–७३ (आ.प्र.),

िेपाल प्रशासि सेवा, लेखा

समूह, राजपत्र अिंवकत द्वितीय श्रे र्ी, सह-लेखापाल पर्दको माग पर्द सं ख्या ३ (तीि) को लानग नमनत २०७३/३/१६ गते जुम्ला
परीक्षा केन्रमा सञ्चानलत प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लानग छिौट भएका र्दे हायका रोल िम्वर तथा िाम, थर
भएका उम्मेर्दवारहरुलाई सूचिा िं. ३२/०७३-७४, नमनत २०७३/७/३ गतेको सूचिा अिुसार तोवकएको अन्तरवाताा कायाक्रम
र्दे हायको नमनत र समयमा सञ्चालि हुिे गरी सं शोधि गिे निर्ाय भएकोले सम्बखन्धत सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत
गररएको छ । छिौट भएका उम्मेर्दवारहरुले िेपाली िागररकताको प्रमार्पत्र, शैखक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र सक्कल सवहत िक्कल
१/१ प्रनत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रनत, र्दरखास्त फारामको प्रथम पािा २ प्रनत तथा तृतीय पािा भरी प्रवेशपत्र नलई
तोवकएको द्वर्दि १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थत हुिपु िे व्यहोरा समेत यसै सूचिािारा अवगत गराइएको छ ।
सेवााः िेपाल प्रशासि

समूहाः लेखा

पर्दाः सह-लेखापाल

श्रे र्ीाः रा.प.अिं. द्वितीय (अप्राववनधक)

ववज्ञापि िं.
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३
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७
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३
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उम्मेर्दवारको िाम, थर

बाबु/आमाको िाम
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अन्तरवाताा नमनत तथा समय
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