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लिखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ७४/०७६-७७ मिमि २०७६/११/०३ गिे 

 

nf]s ;]jf cfof]u, dx]Gb|gu/ sfof{no, dx]Gb|gu/sf] lj=g+= !^#^(÷)&%–)&^ -v'nf_, ljljw ;]jf, tx $, ;xfos 

dlxnf ljsf; lg/LIfs kbsf]] तपसीिमा उल्िेखित माग पदसंख्याको िालग लमलत २०७६/०५/२५ गते संचािन भएको 
प्रलतयोलगतात्मक लिखित परीक्षामा महेन्रनगर परीक्षा केन्रबाट सखम्मलित भएका जम्मा ३९२ जना उम्मेदवारहरुमध्ये 
वर्ाानकु्रमानसुार देहायका रोिनम्वर, नाम, थर भएका उम्मेदवारहरुिाई देहायको लमलत र समयमा आयोगको महेन्रनगर sfof{no, 

महेन्रनगरमा संचािन हनुे कम््यूटर सीप परीक्षर् तथा अन्तरवातााको िालग छनौट गने लनर्ाय भएकोिे सम्बखन्धत सबैको 
जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको  छ ।  

छनौट भएका उम्मेदवारहरुिे कम््यूटर सीप परीक्षर् परीक्षा ददन आउँदा प्रवेश पत्र र अन्तरवाताा ददन आउँदा आफ्नो 
पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्र र शैखक्षक योग्यताको प्रमार्-पत्र सक्कि सहहत नक्कि २/२ प्रलत र 
प्रवेश-पत्र लिई तोहकएको ददन र समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपखथथत हनुपुने व्यहोरा समेत सम्बखन्धत सबैको जानकारीका 
िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

    सेवााः हवहवध            समूहाः     पदाः सहायक महहिा हवकास लनरीक्षक        तह : ४ 

हवज्ञापन नं.  ............/०७५-७६ 16369 - - – – – 

हकलसमाः ििुा महहिा आ.ज. मधेशी दलित हप.क्ष.े 

माग पद संख्यााः 15 0 0 ० ० ० 

लिखित परीक्षामा सखम्मलित संख्यााः   392 

अन्तरवातााको िालग छनौट भएको संख्यााः  २१ 0 0 0 0 0 
 

 

व.क्र.नं. रोि नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1 830077 अनिता भण्डारी धरमन िंह धौलन िंह खुला 

2 830767 र्इश्वरी बडाल रामन ह प्रतावन ह खुला 

3 832830 कलाकुमारी बोहरा गिंग्बा  ुिािे खुला 

4 831877 कुन्धा बोहरा भीमन िंह अकबर खुला 

5 832379 कुमारी नगता जोशी गणेशदत महािन्द खुला 

6 832835 गणेशकुमारी थारु हररराम पाते खुला 

7 834349 जमुिा शाही दुगेश्वर धिबहादुर खुला 

8 832561 जयमनत नवष्ट के. ी. खखमबहादुर कामिन िंह खुला 

9 830254 तुल्सी नधताल नवषु्णलाल रत्नलाल खुला 

10 831579 दीपा पाने्डय तारादत्त  ुिाराम खुला 

11 833429 निरु चन्द हरर दशरथ खुला 

12 830243 निमइला पाठक िागेन्द्रप्र ाद निकादत्त खुला 

13 831638 बनबता थापा रामबहादुर कृष्णबहादुर खुला 

14 832843 नबनु्द पन्त िारायणदत्त उजालु खुला 



nnff]]ss  ;;]]jjff  ccffooff ]]uu  

wwggss''66ff  ssffooff {{nnoo,,  wwggss''66ff  

 

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

व.क्र.नं. रोि नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

15 830775 नबमलाकुमारी नबष्ट दािन िंह नवरन िंह खुला 

16 831989 भुविेश्वरी जोशी धमाइिन्द  ीताराम खुला 

17 831591 यमुिा नबष्ट रामबहादुर कृष्णबहादुर खुला 

18 832888 यशोदा कपाडी कालुदत्त फुनु्च खुला 

19 832661 रक्षा जोशी कालुदत्त रामदत्त खुला 

20 831065 वेलमती भट्ट रामी  ोवे खुला 

21 831594  ुनिताकुमारी चौधरी रामप्र ाद खु ीराम खुला 

लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका मालथ उल्िेखित सबै 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 

२०७६-१२-०३ 

1-7 हवहान ७.३० बजे ददनको ११.0० बजे 

8-14 हवहान ८.०० बजे ददनको १.0० बजे 

15-21 हवहान ८.३० बजे ददनको ३.0० बजे 

 
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]% .  

 
 
 -रामप्रसाद ढंुगाना_ -kjgs'df/ ltldN;]gf_ -anb]jk|;fb hf]zL_  

 zfvf clws[t pk;lrj sfof{no k|d'v 

 


