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लिखित परीक्षाको नततजा सम्बन्धी सूचना । 

 

सूचना नं. ५१/०७६-७७ मिति :- २०७६/११/०४ 
 

िोक सेवा आयोग, इिाम कायाािय, इिामको वव.नं. १०६६४÷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 इिाम परीक्षा केन्रबाट सम्म्मलित भएका जम्मा १५६ जना 
उम्मेदवारहरु मध्ये वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्वर, नाम, थर भएका उम्मेदवारहरुिाई देहायको लमतत र समयमा 
आयोगको इिाम कायाािय, इिाममा सञ्चािन हुने कम््यटूर सीप परीक्षर् तथा अन्तरवातााको िाधग छनौट गने 
तनर्ाय भएकोिे सम्बम्न्धत सबैको जानकारीको िाधग यो सूचना 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 िैक्षक्षक योग्यताको सक्कि प्रमार्-पत्र सहहत नक्कि २/२ प्रतत र 
प्रवेिपत्र लिइ तोककएको लमतत र समय भन्दा १ घण्टा अगावै आयोगको इलाि कायाालय, इलाििा अतनवाया उपम्थथत 
हनुपने छ । सीप परीक्षर् र अन्तरवातााका हदन सावाजतनक ववदा पना गएमा पतन उक्त कायाक्रम यथावत ्सञ्चािन 
हुनेछ । 

 

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

ववज्ञापन नं................ २०७५/०७६ १०६६४ 

ककलसम िुिा 
माग संख्या ९ 
लिखित परीक्षामा सम्म्मलित संख्या १५६ 

अन्तरवातााका िाधग छनौट भएको संख्या १३ 
 

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

१ १०९८५ झुमा काफ्ि े हररप्रसाद िक्ष्मी खुला 

२ १०२४६ हदल्पना आचाया जयप्रसाद चम्पािर खुला 

३ १०५१६ बबमिा एक्तने लिम्ब ु टंकबहादरु अम्बरबहादरु खुला 

४ १०७६० राधधका तामाङ्ग  बमबहादरु भीमबहादरु खुला 

५ १०१८१ रेम्जना चापागाइा पदमिाि हटकाराम खुला 

६ १०५१३ िलिता थापा काजीबहादरु कर्ाबहादरु खुला 

७ १०१०० िलुििा सवेुदी ठाकुरप्रसाद मनोरथ खुला 

८ १०२४४ सधंगता बबश्वकमाा हदिबहादरु पदमिाि खुला 

९ १०३६८ सररता थापा नरेन्रबहादरु  जगतबहादरु  खुला 

१० १०६०९ सीता भट्टराई हटकाप्रसाद  मनोरथ  खुला 
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११ १०५७९ सयुामािा पन्दाक तजेबहादरु अमरजङ्ग खुला 

१२ १००३० सिुोचना आङदेम्ब े ऐतराज िािदि खुला 

१३ १०९५९ हररमाया पौड्याि  रामबहादरु  जसबहादरु  खुला 

  

सीप परीक्षण र अन्िरवािाा हुने स्थान, मिति र सिय 

स्थानः िोक सेवा आयोग, इिाम कायाािय, इिाम 

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

२०७६-१२-०३ 

१-५ ववहान ७.३० बज े हदनको ११.०० बज े

६-१० ववहान ८.०० बज े हदनको १.०० बज े

११-१३ ववहान ८.३० बज े हदनको ३.०० बज े

 

 

 

 

 ...................................      ..........................      ............................. 
 (तनरञ्जन प्रसाद पोिरेि)              (पथृराज कटुवाि)     (इश्वरी प्रसाद अयााि) 
     नायब सुब्बा                       िािा अधधकृत           उप-सधचव 
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