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लिखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
सूचना न.ं २२५/०७४-७५, मिमि २०७४/११/०१ गिे 

िोक सेवा आयोग, िखुम्वनी अंचि कायाािय, बटुविको देहायको ववज्ञापनमा लिइएको लिखित परीक्षामा बटुवि परीक्षा केन्रबाट 
सखम्मलित भएका जम्मा ४५७ जना उम्मेदवारहरुमध्ये वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोिनम्वर, नाम, थर भएका उम्मेदवारहरुिाई 
देहायको लमलत र समयमा आयोगको िखुम्वनी अंचि कायाािय, बटुविमा संचािन हनुे कम््यूटर सीप परीक्षर् तथा अन्तरवातााका 
िालग छनौट गने लमलत २०७४/११/०१ मा लनर्ाय भएकोिे सम्बखन्धत सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको  
छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुिे आफ्नो पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्र र शैखक्षक योग्यताको 
प्रमार्-पत्र सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रलत र प्रवेश-पत्र लिई तोवकएको ददन १ (एक) घण्टा अगावै उपखथथत हनुपुने व्यहोरा समेत 
सम्बखन्धत सबैको जानकारीका िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

  सेवााः नेपाि ववववध                                पदाः सहायक मवहिा ववकास लनरीक्षक   

  शे्रर्ीाः रा.प.अनं. दितीय                             लिखित परीक्षा लमलत M २०७४/०५/१० गते 

ववज्ञापन नं.  ............/०७३-७४ १३६०० १३६०१ 

वकलसमाः ििुा मधेशी 

माग पद संखयााः 2 1 

लिखित परीक्षामा सखम्मलित संखयााः ४५७ 

अन्तरवातााको िालग छनौट भएको संखयााः  ५ ४ 
 

 

व.क्र.नं. रोि नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 
1 200257 लनशा गपु्ता पणु्डेश्वर/साववत्रीदेवी रामप्रसाद ििुा, मधेशी 
2 200299 पषु्पा पोख्रिे चोपिाि/चम्पकिा बिराम ििुा 
3 200410 मनोरमा चौधरी गोपािप्रसाद/लनिावलत रामशंकर मधेशी 
4 200561 िक्ष्मी ज्ञवािी ढकाि ढुण्डीराज/उमा जयिाि ििुा 
5 200344 वववताकुमारी यादव ओमप्रकाश/राजमलतदेवी श्रीराम मधेशी 
6 200646 शीिा बेिवासे नमुानन्द/वपतकिा ढुण्डीराज मधेशी 
7 200715 सरथवती भण्डारी िेिनाथ/िलगश्वरा इन्रमखर् ििुा 
8 200842 सजृना िनाि काखशराम/लनमािा जयिाि ििुा 

 



nf]s ;]jf cfof]u 

k"jf{~rn If]qLo lgb]{zgfno, wgs'6f 
 

 
 M )@^–%@)!#),  )@^–%@)!%!,  ˆofS; g+=M )@^–%@)!%!,  Website:www.psc.gov.np,    Email:eastern@psc.gov.np 

लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका मालथ उल्िेखित उम्मेदवारहरुको कम््यूटर सीप परीक्षर् तथा अन्तरवाताा कायाक्रम 

लनम्नानसुार ;~rfng x'g] व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 
 

लमलत वर्ाानकु्रम नम्वर कम््यटुर सीप परीक्षर् हनु ेसमय अन्तरवाताा हनु ेसमय 

२०७४/११/२७ 

१-५ ववहान ८.०० बजे ददनको १.०० बजे 

६-८ ववहान ९.०० बजे ददनको ३.०० बजे 

 
b|i^JoM /f]n gDj/ 200021, 200346, 200458, 200821 sf pDd]bjf/x?n] j:t'ut pQ/k'l:tsfdf "sL" 

gn]v]sf]n] pQ/k'l:tsf /4 ul/Psf] 5 .  

 
k'gZrM csf]{ ;"rgf ePdf afx]s tf]lsPsf] sDKo"^/ ;Lk k/LIf)f tyf cGt/jftf{sf lbg ;fj{hlgs labf kg{ 

uPdf klg pQm sfo{qmd oyfjt ;`rfng x'g]% .  
 

 

    -k'ik/fh kf08]_  -/fdk|;fb 9'+ufgf_ -pd]zs'df/ kf]v/]n_  

    zfvf clws[t  शािा अलधकृत lg=If]qLo lgb]{zs 


