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लिखित  परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.: ८६/०७६-७७, लमलत: २०७६/११/०३ 
 

िोक सेवा आयोग, लदपायि कायााियको स्थानीय तह तर्ा को देहायको लवज्ञापनमा लदपायि परीक्षा केन्द्रमा लमलत २०७६॰०५॰२५ 

गते सञ्चालित दोश्रो चरणको लिखित परीक्षामा सखिलित  १४२ जना उिेदवारहरु मधे्य वणाानुक्रम अनुसार  देहायका रोि नम्बर  

तथा नामथर भएका उिेदवारहरु उत्तीणा भई  कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवाातााको िालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्धत 

सबैका िालग यो सूचना प्रकालशत गररएको छ ॰ छनौट भएका उिेदवारहरुिे नेपािी नागररकताको  प्रमाणपत्र, आवश्यक  

नू्यनतम शैलक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र िगायतका कागजातको  सक्कि सलहत नक्कि २/२ प्रलत,  पासपोटा साइजको  र्ोटो २ 

(दुई) प्रलत, दरिास्त र्ारामको प्रथम पाना  २ (दुई) प्रलत तथा  तृलतय पाना १ (एक) प्रलत भरी  प्रवेशपत्र साथ  तोलकएको  लदन  १ 

(एक) घण्टा अगावै श्री िोक सेवा आयोग, लदपायि कायाािय, लदपायिमा  कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवाातााको िालग उपखस्थत  

हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा  जानकारी गराइन्छ ॰ 
 

 

सेवा, समूह : लवलवध                            पद : सहायक मलहिा लवकास लनरीक्षक                               तह : ४ 
 

लव.नं.(०७५/७६) १५८१५ 

लकलसम िुिा 

माग पद संख्या १५ 

छनौट भएको संख्या २३ 

  

बणाानुक्रम 

नम्बर 
रोि  नं. उिेदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1 770213 अलनता जोशी पुणाानन्द  हररदत्त  

िुिा 

 

2 770154 अखिता लघलमरे गुरुप्रसाद खिमानन्द 

3 771088 ओमकुमारी लव.क. कुिलबर नरलवर 

4 770481 कमिाकुमारी भण्डारी श्रीधर रघुनाथ 

5 770781 कल्पनाकुमारी के.सी. मोहन हका बहादुर 

6 770634 लगता भट्टराई चन्द्रदेव  जनजािी  

7 770811 चााँदनी चन्द केशरबहादुर कुिबहादुर 

8 770325 जयिक्ष्मीकुमारी जोशी ह्रदयराम देवीभक्त 

9 771125 ज्योती बुढा भैबहादुर चन्द्रवीर  

10 770545 लटका के.सी. पशुाराम दिलजत 

11 770172 लतसाना पौडेि लगरीराज  लहमिाि  

12 770688 तुिसा रोकाय शेरबहादुर  बीरबहादुर  

13 771092 तुिसी पाणे्ड बीरभान लशवदेव 

14 771094 दुगाा लघलमरे नरहरर पशुपलत 

15 770807 धनमती जोशी दुगाादत्त  अम्बादत्त  

16 770722 प्रलतभाकुमारी शमाा देवीराम कणाािर 

17 770770 मने्दवीकुमारी रेग्मी नन्दराम र्लकर 

18 770793 माधवी भट्ट महादेव  रतनपलत 

19 770812 लमनाकुमारी भट्ट हेमराज लशवदत्त 

20 770541 रुद्रा उपाध्याय गोपीचन्द्र नन्दराम 

21 770709 शान्ती जोशी जन्मजय हरी  

22 770799 सररता न्यौपाने कृष्णभक्त धमादत्त 

23 770767 सुलमत्रा थापामगर लबजयेन्द्र िािबहादुर 
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कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवाातााको लमलत र  समय : 
 

लमलत वणाानुक्रम नम्बर कम्प्युटर सीप परीक्षणको समय अन्तवाातााको समय 

२०७६॰१२॰०३ 

१-६ लवहान ७:३० बजे लदनको ११:०० बजे 

७-१२ लवहान ८:०० बजे लदनको १:०० बजे 

१३-१८ लवहान ८:३० बजे लदनको ३:०० बजे 

२०७६॰१२॰०४ १९-२३ लवहान ७:३० बजे लदनको ११:०० बजे 
 

पुनश्च: अको सूचना भएमा बाहेक तोलकएको लदन सावाजलनक लवदा पना गएमा  पलन  उक्त कायाक्रम यथावत सञ्चािन हुनेछ ॰ 
 

 

 

 

 

लदपेशकुमार झा 

शािा अलधकृत 

लहमिाि भण्डारी 

उप-सलचव 

श्यामराज अलधकारी 

सह-सलचव 


