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लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ्चलके्षत्रीयनिरे्दशिालय 

(परीक्षा शाखा) 
नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सचूिा िं. ३२८/०७३-७४ नमनि २०७३/१२/१९ गिे 

 

लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कायाालय दिके्तलको वव.नं. ११०४८-११०५२/०७२–७३ (खलुा तथा समावेशी), नेपाल 
ववववध सेवा, राजपत्र अनंवकत दितीय शे्रणी, सहायक मवहला ववकास लनरीक्षक पिको माग पि संख्या १४ (चौध) को लालग  
लमलत २०७३/२/३१ र २०७३/३/०२  गते सञ् चालन भएको प्रलतयोलगतात्मक ललखखत परीक्षामा दिके्तल परीक्षा केन्रबाट सखम्मललत 
भएका जम्मा ४८६ जना उम्मेिवारहरुमध्ये वणाानकु्रमानसुार िेहायका रोल नम्वर तथा नाम, थर भएका उम्मेिवारहरुलाई िेहायको 
लमलत र समयमा आयोगको सगरमाथा अञ्चल कायाालय दिके्तलमा सञ् चालन हनुे 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 ११०४८ ११०४९ ११०५० ११०५१ ११०५२ 

वकलसमाः खलुा मवहला आ.ज. मधेशी अपाङ्ग 
माग पि संख्यााः ८ २ १ २ १ 
ललखखत परीक्षामा सखम्मललत संख्यााः ४८६ 
अन्तरवातााको लालग छनौट भएको संख्यााः  ११ १५ ६ 0 १ 

 

व.क्र.नं. रोल नम्वर उम्मेिवारको नाम, थर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 
1 70003 अंज ुकटवाल कृष्णबहािरु/तारािेवी वीरबहािरु खलुा,मवहला 
2 70069 एललशा शे्रष्ठ माधव/रमा मानबहािरु मवहला,आ.ज. 
3 70228 नम्रता आचाया भवप्रसाि/उलमाला िेववप्रसाि मवहला 
4 70229 नववताकुमारी लनरौला पषु्पराज/धनकुमारी थमु्वनाथ खलुा,मवहला 
5 70234 लनमा तामाङ पञ्चवहािरु/इन्रकुमारी धनवहािरु मवहला,आ.ज. 
6 70242 लनमाला घले बलबहािरु/राधािेवी छववलाल आ.ज. 
7 70261 पववत्रा खड्का हरीमान/हरीमाया रणकेशर खलुा,मवहला 
8 70278 प्रलतभा राई मखणकुमार/नारायणकुमारी नीरवहािरु मवहला,आ.ज. 
9 70280 प्रलतमा कटवाल ज्ञानवहािरु/ववखन्िया नेत्रवहािरु खलुा,मवहला 
10 70299 प्राथना गरुुङ पिमवहािरु/शान्तािेवी धनवहािरु खलुा,मवहला,आ.ज. 
11 70438 रीतामाया बथनेत शोलभतबहािरु/लमश्रा वखृबहािरु खलुा,मवहला 
12 70439 रीना आचाया पिमप्रसाि/तलुसािेवव जन्मजय खलुा,मवहला 
13 70486 लोकमाया वालनया ववथनलुाल/ववथनमुाया भानलुसं खलुा,मवहला 
14 70492 ववना अलधकारी मरुारी/ववन्िामाया धमाबहािरु खलुा,मवहला 
15 70505 ववष्णमुाया नेपाल लिल्लीराम/लक्ष्मीिेवी भलगरथ खलुा,मवहला,अपांग 
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व.क्र.नं. रोल नम्वर उम्मेिवारको नाम, थर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 
16 70691 सजृना भट्टराई खेमराज /लसतािेवी गंगाप्रसाि खलुा,मवहला 
17 70709 वहमा लामा तामाङ रणबहािरु/अमतृमाया वदुिमान आ.ज. 

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 

२०७४/१/६ 

१-5 ववहान ८.०० बजे दिनको ११.०० बजे 

६-१० ववहान ९.०० बजे दिनको १.०० बजे 

२०७४/१/७ 
११-१४ ववहान ८.०० बजे दिनको ११.०० बजे 

१५-१७ ववहान ९.०० बजे दिनको १.०० बजे 

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

 
 ..................... ................... .......................... 
 (गोववन्ि कुुँ वर) (ववष्ण ुपौिेल) (चन्रकान्त लनरौला) 

 शाखा अलधकृत शाखा अलधकृत लनिेशक 


