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लिखित परीक्षाको नततजा सम्बन्धी सूचना । 

 

सूचना नं. ५२/०७६-७७ मिति :- २०७६/११/०७ 
 

िोक सेवा आयोग, सिुेत कायाािय, सिुेतको वव.न.ं १४८६६÷०७५-७६ (िुिा), ववववध सेवा, चौथो तह, 
सहायक महहिा ववकास तनरीक्षक (प्राववधधक) पदको तपसीिमा उल्िेखित माग पदसखं्याको िाधग लमतत 
२०७६/०५/२५ गत ेसचंािन भएको प्रततयोधगतात्मक लिखित परीक्षामा सिुेत, डोल्पा र हुम्िा परीक्षा केन्रबाट 
सम्म्मलित भएका जम्मा २०० जना उम्मेदवारहरु मध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोि नम्वर, नाम, थर भएका 
उम्मेदवारहरुिाई देहायको लमतत र समयमा आयोगको सिुेत कायाािय, सिुेतमा सञ्चािन हुने कम््यटूर सीप 
परीक्षर् तथा अन्तरवातााको िाधग छनौट गने तनर्ाय भएकोिे सम्बम्न्धत सबकैो जानकारीको िाधग यो सचूना 
प्रकालित गररएको छ ।  

छनौट भएका उम्मेदवारहरुिे कम््यटूर सीप परीक्षर् परीक्षा हदन आउँदा प्रवेि पत्र र आफ्नो पासपोटा 
साइजको फोटो २ प्रतत, नेपािी नागररकताको प्रमार्-पत्र र िकै्षक्षक योग्यताको सक्कि प्रमार्-पत्र सहहत नक्कि 
२/२ प्रतत र प्रवेिपत्र लिइ तोककएको लमतत र समय भन्दा १ घण्टा अगाव ैआयोगको सरु्खेि कायाालय, सरु्खेििा 
अतनवाया उपम्थथत हनपुने छ । सीप परीक्षर् र अन्तरवातााका हदन सावाजतनक ववदा पना गएमा पतन उक्त 
कायाक्रम यथावत ्सञ्चािन हुनेछ । 

 

सेवा, समहू M- ववववध    पद M- सहायक िदहला ववकास तनरीक्षक   तह M- चौथो 
 

ववज्ञापन न.ं............... २०७५/०७६ १४८६६ 

ककलसम िुिा 
माग सखं्या ४ 
लिखित परीक्षामा सम्म्मलित सखं्या २०० 

अन्तरवातााका िाधग छनौट भएको सखं्या ७ 
 

ब.क्र.न.ं रोल न.ं उम्िेिवारको नाि, थर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको सिूह 

१ ६५००९९ कमला वली शेर बहादुर जंगु खुला 

२ ६५०५४४ ताराकुमारी हमाल पृथ्वीबहादुर चन्द्रबहादुर खुला 

३ ६५१०६७ प्रततभा तितमरे गंगाराम   छवीलाल खुला 

४ ६५०४०० बन्दना लम्साल पुर्ण प्र. उदयराम  खुला 

५ ६५०६२० मन्जु ततवारी तदपक पे्रमराज खुला 

६ ६५०६०१ लक्ष्मी खनाल तिल्लीप्रसाद कासीराम खुला 

७ ६५०२९५ शोभाकुमारी काकी तदपबहादुर ज्योतत  खुला 
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सीप परीक्षण र अन्िरवािाा हुने स्थान, मिति र सिय 

स्थानः िोक सेवा आयोग, सिुेत कायाािय, सिुेत 

मिति वणाानकु्रि न.ं कम््यटूर सीप परीक्षण हुने सिय अन्िरवािाा हुने सिय 

२०७६-१२-०३ १-७ ववहान ७.३० बज े हदनको ११.०० बज े

 

 

 

 ..........................      .............................    ............................. 
 (पथृराज कटुवाि)     (इश्वरी प्रसाद अयााि)      (िाि बहादरु काकी) 
  िािा अधधकृत               उप-सधचव              कायाािय प्रमुि 
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