
लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

परीक्षा शाखा 
 

 
 

 

नलखखत परीक्षाको िनतजा सम्बन्धी सूचिा 
सूचिा िं. २६०/०७४-७५ नमनत २०७४/१०/३ गते 

 

लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल के्षत्रीय श्चिरे्दशिालय, सुरे्खतको देहायको विज्ञापनमा सुरे्खत परीक्षा केन्द्रमा वमवि २०७४।५।१० 

गिे सञ्चाविि विखिि परीक्षामा सखिविि उिेदिारहरुमधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर िथा नामथर भएका उिेदिारहरु 

उत्तीर्ा भई कम्प्युटर सीप परीक्षर् र अन्तरिािााका िावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखिि सबैको जानकारीका िावग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । छनौट भएका उिेदिारहरुिे नेपािी नागररकिाको प्रमार्पत्र, शैवक्षक योग्यिाको प्रमार्-पत्र सक् कि सवहि नक् कि २/२ 

प्रवि, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवि, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवि िथा िृिीय पाना भरी प्रिेशपत्र विई िोवकएको वदन १ (एक) 

घण्टा अगावै उपखथथि हुनुपने व्यहोरा समेि यसै सूचनाद्वारा अिगि गराइएको छ । 

 

सेिा – िेपाल श्चवश्चवध समूह –  

पद – सहायक मश्चहला श्चवकास श्चिरीक्षक शे्रर्ी – राजपत्र अिश्चित श्चितीय (प्रा.) 

विज्ञापन नम्बरः ........../०७३-७४ १४४५८ 

वकवसमः मवहिा 

माग पद संख्ाः १ 

विखिि परीक्षामा सखिविि उिेदिार संख्ाः १८९ 

कम्प्युटर सीप परीक्षर् िथा अन्तरिािााको िावग छनौट भएका उिेदिार संख्ाः  ५ 

 

क्र.सं. रोल िं. उमे्मर्दवारको िामथर बाबुको िाम बाजेको िाम छिौट भएको समूह 

1 330032 किशा शमाा नारायर् नन् नुिाि मवहिा 

2 330075 चन्द्रा िड्का नहकुि रिे मवहिा 

3 330088 जानकी उपाध्याय कवपिप्रसाद वििकप्रसाद मवहिा 

4 330090 जानकी वििारी वदपेन्द्रप्रसाद चन्द्रिाि मवहिा 

5 330316 सकुन्तिा कुमारी उपाध्याय अख नप्रसाद आँउसुप्रसाद मवहिा 
 

कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवाताा कायाक्रम सञ्चालि हुिे श्चमश्चत, समय र स्थािः - 

वणाािुक्रम  

िम्वर 

कम्प्युटर सीप परीक्षण हुिे अन्तरवाताा कायाक्रम सञ्चालि हुिे 
स्थाि 

श्चमश्चत  समय श्चमश्चत समय 

१-५ २०७५।०१।०३ गिे विहान ८.०० बजे २०७५।०१।०३ गिे वदनको १२.०० बजे 
िोक सेिा आयोग, मध्यपविमाञ्चि 

के्षत्रीय वनदेशनािय, सुिेि 
 
 

पुिश् चः अको सूचना भएमा बाहेक िोवकएको अन्तरिािााका वदन सािाजवनक विदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथािि् सञ्चािन हुनेछ।  
 

 

 

 

 .................... ......................... ........................ 
 (एमकुमार थापा) (िारायणप्रसार्द गौतम) (चन्रकान्त निरौला) 

 िायव सबु्बा शाखा अनधकृत निरे्दशक 

ियााँ बािेश् वर, काठमाडौं 
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