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लिखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
सचूना न.ं २१२/०७३-७४, मिमि २०७३/१२/२८ गिे 

िोक सेवा आयोग, महाकािी अंचि कायाािय, महेन्रनगरको वव.नं. १६१७९-१6182/०७२–७३ (ििुा/समावेशी), नपेाि 
ववववध सेवा, राजपत्र अनंवकत द्बिलतय शे्रणी, सहायक मवहिा ववकास लनरीक्षक (प्राववलधक) पदको माग पदसंख्या ५ (पााँच) को िालग 
लमलत २०७३/०२/३१ र २०७३/०३/०२ गते संचािन भएको प्रलतयोलगतात्मक लिखित परीक्षामा महेन्रनगर परीक्षा केन्रबाट 
सखम्मलित भएका जम्मा ७60 जना उम्मेदवारहरुमध्ये वणाानकु्रमानसुार देहायका रोिनम्वर, नाम, थर भएका उम्मेदवारहरुिाई 
देहायको लमलत र समयमा आयोगको महाकािी अंचि कायाािय, महेन्रनगरमा संचािन हनुे कम््यूटर सीप परीक्षण तथा 
अन्तरवातााका िालग छनौट गने लनणाय भएकोिे सम्बखन्धत सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । छनौट 
भएका उम्मेदवारहरुिे आफ्नो पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र र शैखक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र 
सक्कि सवहत नक्कि २/२ प्रलत र प्रवेश-पत्र लिई तोवकएको द्बदन १ (एक) घण्टा अगावै उपखथथत हनुपुने व्यहोरा समेत सम्बखन्धत 
सबैको जानकारीका िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
  सेवााः ववववध      समूहाः– 

  पदाः सहायक मवहिा ववकास लनरीक्षक      शे्रणीाः रा.प.अनं. द्बितीय (प्राववलधक) 

   नलतजा प्रकाशन गने कायाािय M nf]s ;]jf cfof]u, k"jf{~rn If]qLo lgb]{zgfno, wgs'6f .  

ववज्ञापन नं............./०७२-७३ १6179 १6180 १6181 १6182 

वकलसमाः ििुा मवहिा आ.ज. मधेशी 

माग पद संख्यााः २ 1 १ 1 

लिखित परीक्षामा सखम्मलित संख्यााः ७६० 

अन्तरवातााको िालग छनौट भएको संख्यााः  ४ ७ ३ ३ 
 

व.क्र.नं. रोि नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 

1 400023 अन्जकुुमारी महतो /fh]Zj/÷kfgf]b]jL dfuLg dw]zL 

2 400036 अशोककुमारी चौधरी xl//fd÷kfx'gLb]jL hf]x/fd cf=h= 

3 400224 गणेशकुमारी थारु xl//fd÷hLpwgL kft] cf=h= 

4 400361 तारा थापा (यादव) dbgaxfb'/÷v8\sfb]jL wgaxfb'/ dw]zL 

5 400364 तारा भण्डारी ef]h]Gb|axfb'/÷leds'df/L k|tfkl;+x v'nf, dlxnf 

6 400434 धानाकुमारी जोशी dfwj/fh÷/Tgfb]jL cGt/fd v'nf, dlxnf 

7 400497 पाववती भट्ट nlntk|;fb÷snfjtL df]xgbQ dlxnf 

8 400566 बसन्तीकुमारी जोशी gu]Gb|k|;fb÷kz'kltb]jL huGgfy dlxnf 

9 400645 मननषा चौधरी /d]zrGb|÷cr{gf ;bfgGb dw]zL 

10 400711 नमता मानन्धर ;"o{k|;fb÷;ljtf hutaxfb'/ cf=h= 

11 400755 रम्भा धामी s/jL/l;+x÷nfndlt s/gl;+x dlxnf 

12 400783 रानधका भट्ट hulbzk|;fb÷sf}lznfb]jL tf/fbQ v'nf, dlxnf 

13 401104 नििा कुुँ वर lj/axfb'/÷zf/bf chjaxfb'/ v'nf, dlxnf 
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लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका मालथ उल्िेखित सबै उम्मेदवारहरुको कम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवाताा कायाक्रम 

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

लमलत वणाानकु्रम नम्वर कम््यटुर सीप परीक्षण हनु ेसमय अन्तरवाताा हनु ेसमय 

२०७४/०१/१७ 
१-७ ववहान ८.०० बजे द्बदनको ११.०० बजे 

७-१३ ववहान ९.०० बजे द्बदनको २.०० बजे 

 
gf]^ M/f]n g+=400204, 400230, 400773, 400308, 400534 / 400055 sf pDd]b\jf/n] 

pQ/k'l:tsfdf {lsÚ pNn]v gu/]sf] / /f]n g+= 400900 / 400135 sf pDd]b\jf/x?n] lgnf] dl;sf] k|of]u 
u/]sf] x'gfn] lghx?sf] pQ/k'l:tsf /$ ul/Psf] % .  

 
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]% .  

 
 

-uf]kfn sfsL{_                         -/fdk|;fb 9'+ufgf_                          -pd]zs'df/ kf]v/]n_  

 नायव सबु्बा                             शािा अलधकृत          lg=If]qLo lgb]{zs 

 

 

 

 

 

 

  


