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लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

परीक्षा शाखा 
 

 
 

 

 

नलखखत परीक्षाको िनतजा सम्बन्धी सूचिा 
सूचिा िं. ३३६/०७३-७४ नमनत २०७३/१२/२० गते 

 

लोक सेवा आयोग, पूवााञ्चल क्षते्रीय निरे्दशिालय, धिकुटाको वव.िं. १०२७१-१०२७३/०७२–७३ (खलुा तथा समावेशी), 
िेपाल ववववध सेवा, राजपत्र अिंवकत द्वितीय शे्रणी (प्रा.), सहायक मवहला ववकास निरीक्षक पर्दको माग पर्द संख्या ४ (चार) को 
लानग नमनत २०७३/२/३१ र २०७३/३/२ गते सञ् चालि भएको प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षामा धिकुटा परीक्षा केन्रबाट 
सखम्मनलत जम्मा ४९६ जिा उम्मेर्दवारहरुमध्ये वणाािकु्रमािसुार रे्दहायका रोल िम्वर तथा िाम, थर भएका उम्मेर्दवारहरुलाई 
रे्दहायको नमनत र समयमा आयोगको पूवााञ्चल क्षते्रीय निरे्दशिालय, धिकुटामा सञ् चालि हिुे कम््यूटर सीप परीक्षण तथा 
अन्तरवातााका लानग छिौट गिे निणाय भएकोले सम्बखन्धत सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकाखशत गररएको छ । छिौट 
भएका उम्मेर्दवारहरुले िेपाली िागररकताको प्रमाणपत्र, शैखक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र सक् कल सवहत िक् कल १/१ प्रनत, पासपोटा 
साइजको फोटो २ प्रनत र प्रवेश-पत्र नलई तोवकएको द्वर्दि १ (एक) घण्टा अगावै उपखथथत हिुपुिे व्यहोरा समेत यसै सूचिािारा 
अवगत गराइएको छ । 

 

सेवााः िपेाल ववववध समूहाः - 
पर्दाः सहायक मवहला ववकास निरीक्षक शे्रणीाः रा.प.अिं. द्वितीय  
ववज्ञापि िं.  ........./०७२-७३ १०२७१ १०२७२ १०२७३ 
वकनसमाः खलुा मवहला र्दनलत 
माग पर्द संख्यााः २ १ १ 
नलखखत परीक्षामा सखम्मनलत संख्यााः ४९६ 
अन्तरवातााको लानग छिौट भएको संख्यााः  ४ ८ ३ 

 

व.क्र.िं. रोल िम्वर उम्मेर्दवारको िाम, थर बाब/ुआमाको िाम बाजेको िाम छिौट भएको समूह 
1 30023 अिथुका भट्टराइा अच्यतुािन् र्द/डुकारे्दवी प्रभरुाम खलुा, मवहला 
2 30061 इखन्र्दरा नबश्वकमाा खशवराज/गोमारे्दवी िरबहार्दरु खलुा, मवहला, र्दनलत 

3 30073 उमा नतवारी र्दगुााबहार्दरु/शोभा शम्शेरबहार्दरु खलुा, मवहला 
4 30113 कल्पिा कोइराला जयप्रसार्द/पावाता कुलप्रसार्द खलुा, मवहला 
5 30208 तारा र्दजी डम्बरबहार्दरु/डम्बरकुमारी भक्तबहार्दरु र्दनलत 

6 30265 िमी राइा वकथिे/सािी राजबोल मवहला 
7 30320 प्रज्ञा खड्का शेरबहार्दरु/इखन्र्दरा डम्बरबहार्दरु मवहला 
8 30457 यसोर्दा नसटौंला रामकुमार/मेिकुारे्दवी श्रीिारायण र्दनलत 

9 30613 संगीता खघनमरे िवराज/नसता िन्र्दलाल मवहला 
10 30616 संगीता भण्डारी अमरबहार्दरु/फूलमाया उर्दयबहार्दरु मवहला 

 

क्रमशाः...... 

ियााँ बािेश् वर, काठमाडौं 
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नलखखत परीक्षाबाट छिौट भएका मानथ उल्लेखखत सबै उम्मेर्दवारहरुको कम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवाताा कायाक्रम निम्िािसुार 

सञ् चालि हिेु व्यहोरा जािकारी गराइन्छ । 

नमनत वणाािकु्रम िम्वर कम््यटुर सीप परीक्षण हिु ेसमय अन्तरवाताा हिु ेसमय 

२०७४/१/१८ 

१-५ ववहाि ८.०० बजे द्वर्दिको ११.०० बजे 

६-१० ववहाि ९.०० बजे द्वर्दिको १.०० बजे 
 

पनुश्चः  अर्को सचूना भएमा बाहरे्क तोकर्कएर्को र्कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तरवाताार्का किन सावाजकनर्क कविा पना गएमा पकन उक्त र्कायाक्रम यथावत 

सञ्चालन हुनेछ ।  

 
 ....................... ................... .......................... 
 (पर्दमवहार्दरु राउत) (ववष्ण ुपौडेल) (चन्रकान्त निरौला) 

 शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत निरे्दशक 


