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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(ललखित परीक्षा नलतजा प्रकाशन शािा) 
सूचना नं. २५६ /०७५/७६ अनामनगर, काठमाण्डौं 

ममम िः–२०७५।६।२६ 

लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कायाालय, जलेश्वरको देहायका मवज्ञापनमा मलइएको मलखि  परीक्षामा सखिमल  उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदवार उत्तीर्ा भई कम्प्युटर सीप परीक्षर् परीक्षा र अन्तवाा ााको लामग 

छनडट भएको व्यहोरा सम्वखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनडट भएका उिेदवारले देहायको स्थान, 

ममम  र समयमा हुने अन्तवाा ाा मदन आउँदा पासपोटा साइजको फोटो २ प्रम , प्रमार्पत्रहरुको सक्कल समह  नक्कल २/२ प्रम , दरिास्त 

फारामको प्रथम पाना २ प्रम   था  ृ ीय पाना भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखस्थ  हुनुपनेछ । 

अन्तवाा ााका मदन सावाजमनक मवदा पना गएमा पमन उक्त कायाक्रम यथाव ् सञ्चालन हुनेछ । 
 

सेवााः  मवमवध पदाः  सहायक ममहला मवकास मनरीक्षक तह/शे्रणीाः  रा.प.अनौं.मि ीय 

लल.प. सञ्चालन लिलताः २०७५/३/२ ग े नलतजा प्रकाशन गने कायाालयाः लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय । 
  

लवज्ञापन नं. ........ ०७४।७५ १२२६६ १२२६७ - - - - - 

लकलसिाः  िुला िलहला आ.ज. िधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

िाग पद संख्ााः २ १ - - - - - 

लल.प.िा सखिललत संख्ा              ५८१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट 

भएको संख्ा 
५ ९ - - - - - 

 

ब. क्र. नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  100051 अमृ कुमारी पोिरेल मभमबहादुर सुरथ िुला, ममहला 

2.  100067 अखि ा काकी श्यामसुन्दर रामबहादुर ममहला 

3.  100206 चन्द्रा थापा कर्ाबहादुर धनवीर िुला, ममहला 

4.  100390 पे्रक्षा िड्का नेवबहादुर मभउराम िुला, ममहला 

5.  100631 मबन्दाकुमारी शमाा ठकु्कप्रसाद महन्थ िुला, ममहला 

6.  100417 भगव ी काकी बोिबहादुर मनमसप ममहला 

7.  100410 मवमला बुढाथोकी दुगााबहादुर बृसाबहादुर ममहला 

8.  100728 सम्प्झना आचाया कामलदाश िे ुराम ममहला 

9.  100812 सुमदरा न्यडपाने पुण्यप्रसाद करुर्ाकर िुला, ममहला 

 

कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा र अन्तवााताा हुने स्थान, लिलत र सियाः 

स्थानाः  लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कायाालय, जलेश्वर । 

ब. क्र. नं. लिलत कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षाको सिय अन्तवाातााको सिय 

१-५ २०७५।८।१६ ग े मबहान ९:०० बजे मदनको ११:०० बजे 

६-९ २०७५।८।१६ ग े मबहान ९:३० बजे मदनको २:०० बजे 

 

 

 

  

(राजेन्द्र पडडेल)                                        (टेकप्रसाद पुलामी) (टामलाल पाणे्) 

नायब सुब्बा                                         शािा अलधकृत उप सलचव 

 


