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लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

परीक्षा शाखा 
 

 
 

 

नलखखत परीक्षाको िनतजा सम्बन्धी सूचिा 
सूचिा िं. २८३/०७४-७५ नमनत २०७४/१०/१० गते 

 

लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ् चल कायाालय, दाङको देहायको विज्ञापनमा दाङ परीक्षा केन्द्रमा वमवि २०७४।५।१० गिे सञ्चाविि 

विखिि परीक्षामा सखिविि उिेदिारहरुमधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर िथा नामथर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भई 

कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तरिािााका िावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखिि सबैको जानकारीका िावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

छनौट भएका उिेदिारहरुिे नेपािी नागररकिाको प्रमार्पत्र, शैवक्षक योग्यिाको प्रमार्-पत्र सक् कि सवहि नक् कि २/२ प्रवि, पासपोटा 

साइजको फोटो २ प्रवि, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवि िथा िृिीय पाना भरी प्रिेशपत्र विई िोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै 

उपखथथि हुनुपने व्यहोरा समेि यसै सूचनाद्वारा अिगि गराइएको छ । 

 

सेिा – नेपाल ववववध समूह –  

पद – सहायक मवहला ववकास वनरीक्षक शे्रर्ी – राजपत्र अनवित वितीय (प्रा.) 

विज्ञापन नम्बरः ........../०७३-७४ १४९०२ १४९०३ १३९०४ १४९०५ 

वकवसमः िुिा मवहिा आ.ज. मधेशी 

माग पद संख्ाः ३ १ १ १ 

विखिि परीक्षामा सखिविि उिेदिार संख्ाः ९३० 

अन्तरिािााको िावग छनौट भएका उिेदिार संख्ाः  ११ १३ ४ ४ 

 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1 300043 अन्जना शमाा रमेश भरिप्रसाद मवहिा 

2 300088 अखििा विवमरे गुरुप्रसाद खिमानन्द मवहिा 

3 300096 आयुषा ओिी नैनवसंह िीरभान िुिा, मवहिा 

4 300098 आशमा िािून हावफज मोहिद अवजम िुिा, मवहिा, मधेशी 

5 300460 वििा ओिी भीमबहादुर वििु िुिा, मवहिा 

6 300508 वदपा भण्डारी पे्रमबहादुर भद्रबहादुर िुिा 

7 300565 धनसरा विष्ट मन्जीिे िबे आ.ज. 

8 300634 वनमािा रोका उवदराम वििाधर आ.ज. 

9 300661 नेहा कुमारी केशरी प्रभुप्रसाद भैयाराम मधेशी 

10 300808 बसन्ता ओिी चन्द्रबहादुर रगिीर िुिा, मवहिा 

11 300827 वबवनिा अवधकारी गोविन्द नारायर् िुिा, मवहिा 

12 300838 वबमिा िनाि विषु्णप्रसाद जागेश्वर िुिा, मवहिा 

13 300914 मवनषा दमासे िािमवर् खिमप्रसाद मवहिा 

14 300923 मवनषा ििी होमबहादुर गोबर्द्ान िुिा, मवहिा 

ियााँ बािेश् वर, काठमाडौं 
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क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नामथर बाबुको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

15 301042 रन्जु विश्वकमाा गोिर्द्ान सदे िुिा, मवहिा 

16 301097 रीिा कुमारी थारु िौटन कािुराम आ.ज. 

17 301239 विषु्ण माया वगरी शेरबहादुर ठमु िुिा, मवहिा 

18 301332 संवगिा िनाि दुगााप्रसाद खिमानन्द िुिा, मवहिा 

19 301382 सपना कुमारी चौधरी राजवकशोरप्रसाद रामजीिन आ.ज. 

20 301445 सिोनी केसरी अशोककुमार महादेिप्रसाद मधेशी 

21 301532 सीमा साह कामेश्वर वचत्रनारायर् मधेशी 

 

कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवाताा कायाक्रम सञ्चालन हुने वमवत, समय र स्थानः - 

वणाानुक्रम  

नम्वर 

कम्प्युटर सीप परीक्षण हुने अन्तरवाताा कायाक्रम सञ्चालन हुने 
स्थान 

वमवत  समय वमवत समय 

१-७ २०७४।११।२८ गिे विहान ८.०० बजे २०७४।११।२८ गिे वदनको १.०० बजे 
लोक सेवा आयोग,  

राप् ती अञ्चल कायाालय, दाङ 
८-१४ 

२०७४।११।२९ गिे 
विहान ८.०० बजे २०७४।११।२९ गिे विहान ११.०० बजे 

१५-२१ विहान ९.०० बजे २०७४।११।२९ गिे वदनको १.०० बजे 

 
 

पुनश् चः  

- रोि नं 300086, 300094, 300118, 300253, 300255, 300407 र 300410 का उिेदिारहरुिे िसु्तगि 

उत्तरपुखस्तकामा प्रश्नपत्रको समूह वक निेिेको हुुँदा वनजहरुको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ । 

- अको सूचना भएमा बाहेक िोवकएको अन्तरिािााका वदन सािाजवनक विदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथािि् सञ्चािन 

हुनेछ।  
 

 

 

 

 .................... ......................... ........................ 
 (एमकुमार थापा) (िारायणप्रसार्द गौतम) (चन्रकान्त निरौला) 

 िायव सबु्बा शाखा अनधकृत निरे्दशक 


