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लिखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
सूचना नं.: ७८/०७६-७७, लमलत: २०७६/१०/१३
िोक सेवा आयोग, सुिेत कायाा ियको दे हायको लवज्ञापनमा सुिेत परीक्षा केन्द्रमा लमलत २०७६॰०५॰२४ गते सञ्चालित दोश्रो
चरणको लिखित परीक्षामा सखिलित ९८ जना उिेदवारहरु मध्ये वणाा नुक्रम अनुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नामथर भएका
उिेदवारहरु उत्तीणा भई कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवााताा को िालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्धत सबैका िालग यो सूचना
प्रकालशत गररएको छ ॰ छनौट भएका उिेदवारहरुिे नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र, आवश्यक न्यू नतम शै लक्षक योयताताको
प्रमाणपत्र िगायतका कागजातको सक्कि सलहत नक्कि २/२ प्रलत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, दरिास्त फारामको
प्रथम पाना २(दु ई) प्रलत तथा तृलतय पाना १ (एक) प्रलत भरी प्रवे शपत्र साथ तोलकएको लदन १ (एक) घण्टा अगावै श्री िोक सेवा
आयोग, सुिेत कायाा िय, सुिेतमा कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवाा ताा को िालग उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा
जानकारी गराइन्छ ॰
सेवा, समूह : लवलवध

पद : मलहिा लवकास लनरीक्षक

तह : ५
१४८५७
िुिा
६

लव.नं.(०७५/७६)
लकलसम
माग पद संख्या
छनौट भएको संख्या

बणाा नुक्रम
नम्बर
1
2
3
4
5
6
7
8
9

रोि नं.
650475
650223
650449
650751
650015
650505
650212
650480
650528

९

उिेदवारको नाम थर

इन्द्राकुमारी िराि
ज्योती रावि
लनरु शाही
पलवत्रा गौतम
प्रभा रे ग्मी
लििा ओिी
लवपना पौिे ि
लवमिा ित्री के.सी.
शोभाकुमारी काकी

बाबुको नाम

कृष्णप्रसाद
केशवबहादु र
जयबहादु र
नरबहादु र
िोकबहादु र
रे शमबहादु र
लबशे श्वर
हररबहादु र
लदपबहादु र

बाजेको नाम

समावेशी समूह

लिल्लीराम
दिबहादु र
धोजबहादु र
गंगाबहादु र
रणबहादु र
शकुा
रामकृष्ण
लभमबहादु र
ज्योलत

िु िा

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवाा ताा को लमलत र समय :
लमलत

वणाा नुक्रम नम्बर

कम्प्युटर सीप परीक्षणको समय

२०७६/११/११
२०७६/११/११

१-५
६-९

लवहान ८:०० बजे
लवहान ८:४० बजे

अन्तवाातााको समय

लदनको ११:०० बजे
लदनको २:०० बजे

पुनश्च: अको सूचना भएमा बाहे क तोलकएको लदन सावाजलनक लवदा पना गएमा पलन उक्त कायाक्रम यथावत सञ्चािन हुने छ ॰

िक्ष्मीप्रसाद पोिरे ि
नायव सुव्वा
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