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लिखित परीक्षाको नततजा सम्बन्धी सच
ू ना ।
सच
ू ना नं. ५२/०७६-७७ मिति :- २०७६/११/०७
िोक सेवा आयोग, सि
ु ेत कायाािय, सि
ु ेतको वव.नं. १४८६६÷०७५-७६ (िुिा), ववववध सेवा, चौथो तह,

सहायक महहिा ववकास तनरीक्षक (प्राववधधक) पदको तपसीिमा उल्िेखित माग पदसंख्याको िाधग लमतत
२०७६/०५/२५ गते संचािन भएको प्रततयोधगतात्मक लिखित परीक्षामा सि
ु ेत, डोल्पा र हुम्िा परीक्षा केन्रबाट
सम्म्मलित भएका जम्मा २०० जना उम्मेदवारहरु मध्ये वर्ाानक्र
ु मानस
ु ार दे हायका रोि नम्वर, नाम, थर भएका

उम्मेदवारहरुिाई दे हायको लमतत र समयमा आयोगको सि
ु ेत कायाािय, सि
ु ेतमा सञ्चािन हुने कम््यट
ू र सीप
परीक्षर् तथा अन्तरवातााको िाधग छनौट गने तनर्ाय भएकोिे सम्बम्न्धत सबैको जानकारीको िाधग यो सच
ू ना
प्रकालित गररएको छ ।

छनौट भएका उम्मेदवारहरुिे कम््यट
ू र सीप परीक्षर् परीक्षा हदन आउँ दा प्रवेि पत्र र आफ्नो पासपोटा

साइजको फोटो २ प्रतत, नेपािी नागररकताको प्रमार्-पत्र र िैक्षक्षक योग्यताको सक्कि प्रमार्-पत्र सहहत नक्कि
२/२ प्रतत र प्रवेिपत्र लिइ तोककएको लमतत र समय भन्दा १ घण्टा अगावै आयोगको सर्ख
ु ेि कायाालय, सर्ख
ु ेििा

अतनवाया उपम्थथत हनप
ु ने छ । सीप परीक्षर् र अन्तरवातााका हदन सावाजतनक ववदा पना गएमा पतन उक्त
कायाक्रम यथावत ् सञ्चािन हुनेछ ।
सेवा, समह
ू M- ववववध

पद M- सहायक िदहला ववकास तनरीक्षक
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सीप परीक्षण र अन्िरवािाा हुने स्थान, मिति र सिय
स्थानः िोक सेवा आयोग, सि
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