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लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ्चलके्षत्रीयनिरे्दशिालय 

(परीक्षा शाखा) 
नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सचूिा िं. ३१४/०७३-७४ नमनि २०७३/१२/१४ गिे 

 

लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कायाालय, इलामको वव.नं. १०६९३/०७२–७३ (आदिवासी/जनजालत), नेपाल ववववध सेवा, 
राजपत्र अनंवकत दितीय शे्रणी, सहायक मवहला ववकास लनरीक्षक पिको माग पि संख्या १(एक) को लालग  
लमलत २०७३/२/३१ र २०७३/०३/०२ गते सञ् चालन भएको प्रलतयोलगतात्मक ललखखत परीक्षामा इलाम परीक्षा केन्रबाट सखम्मललत 
भएका जम्मा ६८ जना उम्मेिवारहरुमध्ये वणाानकु्रमानसुार िेहायका रोल नम्वर तथा नाम, थर भएका उम्मेिवारहरुलाई िेहायको लमलत 
र समयमा आयोगको मेची अञ्चल कायाालय इलाममा सञ् चालन हनु ेकम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका लालग छनौट गने लनणाय 
भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । छनौट भएका उम्मेिवारहरुले नेपाली नागररकताको 
प्रमाणपत्र, शैखक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र सक् कल सवहत नक् कल १/१ प्रलत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत र  
प्रवेश-पत्र ललई तोवकएको दिन १ (एक) घण्टा अगावै उपखथथत हनुपुने व्यहोरा समेत यसै सूचनािारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवााः नपेाल ववववध समूहाः - 
पिाः सहायक मवहला ववकास लनरीक्षक शे्रणीाः रा.प.अनं. दितीय  
ववज्ञापन नं.  ............/०७२-७३ १०६९३ 

वकलसमाः आ.ज. 
परीक्षामा सखम्मललत उम्मेिवार संख्या ६८ 
माग पि संख्यााः १ 
अन्तरवातााको लालग छनौट भएको संख्यााः  ४ 

 

व.क्र.नं. रोल नम्वर उम्मेिवारको नाम, थर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

1 49 मखन्िरा मावहुाङ्ग प्रमे/रामकुमारी मानबहािरु 

2 60 रन्जना तामाङ्ग जीतमान/कृष्णमाया लाखबहािरु 

3 90 सारा मावो खड्गबहािरु/मनरोती भलगश्वर 

4 92 सीता ललम्ब ु ववष्णकुुमार/चलुीमाया आसबहािरु 
 

ललखखत परीक्षाबाट छनौट भएका मालथ उल्लेखखत सबै उम्मेिवारहरुको कम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवाताा कायाक्रम लनम्नानसुार सञ् चालन हनेु 
व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

लमलत वणाानकु्रम नम्वर कम््यटुर सीप परीक्षण हनेु समय अन्तरवाताा हनेु समय 

२०७४/०१/०५ 
१-४ ववहान ८.०० बजे दिनको ११.०० बजे 

पनुश्चः  अको सूचना भएमा बाहके तोककएको कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका किन सावाजकनक कविा पना गएमा पकन उक्त कायाक्रम यथावत सञ्चालन हुनेछ ।  

 
 ..................... ................... .......................... 
 (पिमबहािरु राउत) (गोववन्ि कुुँ वर) (ववष्ण ुपौडेल) 

 शाखा अलधकृत शाखा अलधकृत शाखा अलधकृत 

 ०१-४११५८३१ 

फ्याक्सः ०१४११५८३५ 

वेवसाइटः www.psc.gov.np 

इमलेः machheni@psc.gov.np 

 

 


