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ललखित परीक्षाको नततजा सम्बन्धी सूचना । 

सूचना नं. ४३/०७६-७७ लितत :- २०७६/१०/०९ 
 

लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कायाालय, बाग्लुङको वव.नं.१३५०७÷०७५-७६ (खलुा), ववववध सेवा, पााँचौ तह, महहला 
ववकास ननरीक्षक (प्राववधधक) पदको तपसीलमा उल्लेखखत माग पदसखं्याको लाधग ममनत २०७६/०५/२४ गते सचंालन 
भएको प्रनतयोधगतात्मक मलखखत परीक्षामा बाग्लुङ परीक्षा केन्द्रबाट सम्मममलत भएका जममा ५० जना उममेदवारहरु 
मध्ये वर्ाानकु्रमानुसार देहायका रोल नमवर, नाम, थर भएका उममेदवारहरुलाई देहायको ममनत र समयमा आयोगको 
बाग्लुङ कायाालय, बाग्लुङमा सञ्चालन हुने कम्यटूर सीप परीक्षर् तथा अन्द्तरवातााको लाधग छनौट गने ननर्ाय 
भएकोले समबम्न्द्धत सबकैो जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकामित गररएको छ ।  

छनौट भएका उममेदवारहरुले कम्यटूर सीप परीक्षर् परीक्षा हदन आउाँदा प्रवेि पत्र र आफ्नो पासपोटा साइजको 
फोटो २ प्रनत, नेपाली नागररकताको प्रमार्-पत्र र िैक्षक्षक योग्यताको सक्कल प्रमार्-पत्र सहहत नक्कल २/२ प्रनत र 
प्रवेिपत्र मलइ तोककएको ममनत र समय भन्द्दा १ घण्टा अगावै आयोगको बाग्लुङ कायाालयिा अननवाया उपम्थथत हनपुने 
छ । सीप परीक्षर् र अन्द्तरवातााका हदन सावाजननक ववदा पना गएमा उक्त कायाक्रम यथावत ्सञ्चालन हुनेछ । 

 

सेवा, समूह M- ववववध    पद M- िदिला ववकास तनरीक्षक   तह M- पााँचौ 
 

ववज्ञापन नं................ २०७५/०७६ १३५०७ 

ककमसम खुला 
माग संख्या ३ 
मलखखत परीक्षामा सम्मममलत संख्या ५० 
अन्द्तरवातााका लाधग छनौट भएको संख्या ५ 

 

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

१ ५१००१७ आरती रेग्मी टेकनाथ भोलानाथ खुला 

२ ५१०२३० पुण्यकुमारी शमाा भवानी प्रसाद नन्दलाल खुला 

३ ५१०२२५ वुद्धकुमारी अर्ााल पे्रम प्रसाद महोदत्त खुला 

४ ५१००८९ सरस्वती आचार्ा प्रमानन्द खडानन्द खुला 

५ ५१०२५१ सुननता अनिकारी गोनवन्दराज खगराज खुला 

  

सीप परीक्षण र अन्तरवाताा िुने स्थान, लितत र सिय 

स्थानः लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कायाालय, बाग्लुङ 

लितत वणाानकु्रि न.ं कम््यटूर सीप परीक्षण िुने सिय अन्तरवाताा िुने सिय 

२०७६-११-११ १-५ ववहान ८.०० बज े हदनको ११.०० बज े

 

 

 ......................       ..........................      ............................. 
 (कुलराज पौडले)              (हररबहादरु चन्द्द)     (इश्वरी प्रसाद अयााल) 
  नायब सुब्बा                       िाखा अधधकृत           उप-सधचव 
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