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श्लश्खत पर षेताको ्श्तजा सम्बन्ध  सिू्ा 

सिू्ा ्ं. २२३/०७४–७५,  श्माञश्त २०७४/०९/२७ 
 
 

 

लोक सेवा आयोग¸ पूवााचलिल षेेतरीय य श््देशना्ालय¸ध्कुटाको वव.नं. १०२३७-१०२३८/०७३-०७४ (खुला र आ.ज.)¸ 

नेपाल ववववध सेवा¸ राजपत्र अनंवकत वितीय श्रेणी¸ सहायक मवहला ववकास वनरीक्षक  पदको माञाग पदेश संख्या २ (दुेशई) को लावग वमवत 

२०७४।०५।१० गते ध्कुटा केन्र र लाहा् उप-केन्रमाञा संिाश्लत वलवखत परीक्षामा सवममवलत जममा १५२ जना उममेदवारहरुमध्ये 

वणाानुक्रम अनुसार देहायका रोल नं. तथा नामथर भएका उममेदवारहरुलाई देहायको वमवत र समयमा पूवााचलिल षेेतरीय य श््देशना्ालय 

ध्कुटामाञा संचालन हुने कम्यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका लावग छनौट गने वनणाय भएकोले समववन्धत सबैको जानकारीको 

लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उममेदवारहरुले नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र¸शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कल 

सवहत नक्कल २/२ प्रवत हालै वखचेको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत¸दरखास्त फारामको पवहलो पाना  २ प्रवत र तेस्रो पाना १ प्रवत भरी 

प्रवेशपत्र वलई तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा अगावै अन्तरवाताा हुने कायाालयमा उपवस्थत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनािारा जानकारी 

गराइएको छ । 
 

 सेवाः    ववववध               समहूः  -            

 पदः सहायक मवहला ववकास वनरीक्षक       शे्रणीः रा.प.अनं. वितीय  

श्वज्ञाप् ्ं.......... ०७३/०७४ १०२३७ - १०२३८ - - - - 

श्कश्समाञ खुला माञश्हला आ.ज. माञधेस  देशश्लत अपाङ्ग श्प.षेेत. 

माञाग पदेश सखं्या १ - १ - - - - 

श्लश्खत पर षेतामाञा सश्म्माञश्लत सखं्या १५२ 

अन्तरवातााको लाश्ग छ्ौट भएको सखं्या ६ - ६ - - - - 
 

वर्णानकु्रम रोल न.ं उम्मेदवणरको नणमथर बणबकुो नणम बणजेको नणम छनौट समहू 

1.  30004 अनिता  बेघा कणजीमणन जजतबहणदरु आ.ज. 

2.  30278 नजिा लामा मेघबहादुर हेमालबहादुर खुला, आ.ज. 

3.  30116 पुस्तका शमाा पे्रमप्रसाद िन्दलाल खुला 

4.  30140 बुिु रार्ा निकाराम लोकबहादुर खुला, आ.ज. 

5.  30149 मनिला रार्ा मदिकुमार बलबहादुर आ.ज. 

6.  30172 राधा काकी  खड्गबहादुर िैिबहादुर खुला 

7.  30190 रोसुिा कोर्ाराला गणेशप्रसाद देवीप्रसाद खुला 

8.  30208 शशी नलङ्देि सन्तबहादुर मंगल नसं खुला, आ.ज. 

9.  30250 सुजता राई िराहाङ्ग निकाराम आ.ज. 
 
 

 

कम््यूटर स प पर षेतण पर षेता तथा अन्तरवाताा हु्े स्था्ः- लोक सेवा आयोग¸ पूवााचलिल षेेतरीय य श््देशना्ालय¸धक्ुटा । 

 

 

क्रमाञाः..... 
 



श्लश्खत पर षेताबाट छ्ौट भएका माञाश्थ उल्लेश्खत सबै उम्मेाञदेशवारहरुको कम््यूटर स प पर षेतण तथा अन्तरवाताा कायाक्रमाञ श््म््ा्ुसार 

सिंाल् हु्े व्यहोरा जा्कार  गराइन्छ 
 

श्माञश्त वणाा्ुक्रमाञ ्म्बर कम््यूटर स प पर षेतण हु्े समाञय अन्तरवाताा हु्े समाञय 

२०७४।१२।२७ 
१-५ वबहान ८:०० बज े वदनको ११ बजे 

६-९ वबहान ९:०० बज े वदनको १ बजे 
 

 

 

 

पुनश्च 

-  अको सचूना भएमा बाहके तोवकएको कम्यटूर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम 

यथावत् संचालन हुनेछ । 

 
 

........................... .................................. ................................. 

(लेखनाथ बस्ताकोटी) (दामोदर पौडेल) (सररता कुमारी खवतवडा) 

्ायब सबु्बा ााखा अश्धकृत श््देशनाक 


