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इमेलः machheni@psc.gov.np 
ा  ०१-४११५८३५ 

फोन नं. ०१-४११५८३१, ०१-४११५८३३ 

एकमु  यो ता म सूची 
 

सूचना नं.- ३०४/०७३-७४, िमित २०७३/१२/९ गते 

यस िनदशनालयको िव ापन नं. ११६१६/०७२-७३ (खुला), ११६१७/०७२-७३ (मिहला), ११६१८/०७२-७३ (आ.ज.), ११६१९/०७२-७३ (मेधशी) र ११६२०/०७२-७३ (अपा ), नेपाल 

िविवध सेवा, राजप  अनि त ि तीय ेणी, सहायक मिहला िवकास िनरी क पदमा थायी िनयु का लािग िसफा रस भएका ज ा ११ (एघार) जना उ ेदवारह ले ा  त गरेको कूल ा  ता को 

आधारमा तपिसल बमोिजम एकमु  यो ता म कायम न आएकोले िमित २०७३/१२/९ गतेको िनणयानुसार स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । 

तपिसल 

ए.यो. 
.नं. रोल न र उ ेदवारको नाम, थर र ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

िसफा रश ग रएको 
िकिसम/समूह 

कायालयको नाम िव ापन न र 
(०७२-७३) 

1 130753 ितभा बे ासे, ठाडा-१, अघाखाँची केदार/बसु रा रोमबहादुर मिहला तथा बालबािलका कायालय, रसुवा ११६१६ खुला 
2 131129 रािधका भ राई, चमैता-४, इलाम बु साद/धनमाया नरहरी मिहला तथा बालबािलका कायालय, िस ुपा चोक ११६१६ खुला 
3 131502 स झना लुइटेल, बलखु-६, ओखलढंुगा ओम साद/कु ादेवी िम लाल मिहला तथा बालबािलका कायालय, िस ुपा चोक ११६१६ खुला 
4 131345 शा  पौडैल, लाहाचोक-५, का ी जापित/तारा खडु मिहला तथा बालबािलका कायालय, रसुवा ११६१६ खुला 
5 131278 िविनता काक , फूलिपङडाँडा-३, िस ुपा चोक िभमबहादुर/सािव ी धनराज मिहला तथा बालबािलका कायालय, रसुवा ११६१६ खुला 
6 130428 जानकी िम , रठाचौपाती-२, दाचुला दामोदर/गौरादेवी जया मिहला तथा बालबािलका कायालय, रसुवा ११६१७ मिहला 
7 130252 किवता चौहान, कमलामाई-९, िस ुली कुमारबहादुर/िदलकुमारी सोमबहादुर मिहला तथा बालबािलका कायालय, िस ुपा चोक ११६१८ आ.ज. 
8 130712 पुनमकुमारी साह, मझ रया-५, बारा िशवलाल/च ावतीदेवी स नारायण मिहला तथा बालबािलका कायालय, नुवाकोट ११६१९ मधेशी 
9 130076 अ रा थापा मगर, धुिलखेल-७, का ेपला  चोक केदारबहादुर/राम ारी मानबहादुर मिहला तथा बालबािलका कायालय, रसुवा ११६१८ आ.ज. 
10 130539 दीपमाला कण, सु रपुर चुहवा-३, सलाही देबीका /िनरा रमापित मिहला तथा बालबािलका कायालय, धािदङ ११६१९ मधेशी 
11 131517 सरला ितम ना, काले  वर-५, लिलतपुर कृ साद/कमला चेतनाथ मिहला तथा बालबािलका कायालय, िस ुपा चोक ११६२० अपा  

ः     यस िव ापनको अ वातामा स िलत भएका उ ेदवारह ले ा  गरेको कूल ा ा  स त उ ेदवारले यो नितजा काशन भएको िमितले ७ िदन पिछ अक  ७ िदनस  आयोगको Website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन सिकने होरा  
               जानकारी गराइ छ । 
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(ल ीकुमारी थापा) (रिवलाल शमा) (टामलाल पा े) 
    टा.नायब सु ा शाखा अिधकृत िनदशक 


