
 
लिखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सचुना 

सूचना नं. २०3/०७4-७5, लिलत २०७४/१०/04 
 
 

िोक सेवा आयोग, सदूुर पखििाञ्चि क्षते्रीय लनदेशनािय, ददपायिको देहायको ववज्ञापन, पद, सेवाका िालग २०७४/५/1० गते 
सञ्चालित लिखित परीक्षािा ददपायि केन्रबाट सखम्िलित 575 जना उम्िेदवारहरुिध्ये वर्ाानकु्रि अनसुार देहायको रोि नं 
तथा नाि थर भएका उम्िेदवारहरुिाई देहायको लिलत र सियिा आयोगको सदूुर पखििाञ्चि क्षते्रीय लनदेशनािय, ददपायििा 
सञ्चािन हनुे कम््यूटर सीप परीक्षर् तथा अन्तरवातााका िालग छनौट गने लनर्ाय भएको व्यहोरा सम्वखन्धत सबैको जानकारीको 
िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्िेदवारहरुिे नेपािी नागररकताको प्रिार्पत्र, शैखक्षक योग्यताको 
प्रिार्पत्रका सक्कि सवहत नक्कि १/१ प्रलत, हािै खिचेको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, दरिास्त फारािको पवहिो पाना 
२ प्रलत र तेस्रो पाना १ प्रलत भरी प्रवेशपत्र लिई तोवकएको सिय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै अन्तरवाताा हनुे कायााियिा 
उपखस्थत हनुपुने व्यहोरा सिेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ ।  

सेवा- ववववध      पद - सहायक िवहिा ववकास लनरीक्षक 
शे्रर्ी - रा.प.अनं. दद्वतीय     नलतजा प्रकाशन गने :- िोक सेवा आयोग, ि.प.क्षे.लन, सिेुत   
 

ववज्ञापन नं. /073-74 15724 15725 15726 
वकलसि  ििुा िवहिा दलित 
िाग पद संख्या  3 1 1 
लिखित परीक्षािा सखम्िलित संख्या      575 
अन्तरवातााको िालग छनौट संख्या 9 12 3 

 
 

वर्ाानकु्रि 
नं. 

रोि नं. उम्िेदवारको नाि, थर बाबकुो नाि आिाको नाि बाजेको नाि 
छनौट भएको 

सिूह 
 430109 किावती कुिारी भट्ट िहादेव हररनादेवी अन्तराि िवहिा 
 430129 कववता रेग्िी ववष्र्पु्रसाद भववसरा िखमिप्रसाद ििुा,िवहिा 
 430202 खििा िड्का ज्ञानबहादरु कुिारी कत ु ििुा,िवहिा 

 430476 लनिािा भसुाि इन्रिाि िमिी िखमिप्रसाद ििुा,िवहिा 

 430551 पजुा कुिारी भटट् लभिदत्त तिुसीदेवी जोगराज िवहिा 

 431183 लबििाकुिारी जोशी पन्त शंकरदत्त तारादेवी रािदत्त ििुा,िवहिा 
 430719 लिरा नेपािी लतिे सकुुिाया प्रिेबहादरु दलित 

 430768 रम्भा धािी करववर िाििती करर्लसंह ििुा,िवहिा 
 430967 शषु्िा बस्नेत कृष्र् चन्रा िािबहादरु ििुा,िवहिा 
 430998 सम्झना त्यागी जीतबहादरु पदिा चन्रबहादरु दलित 

 431017 सरस्वती पाण्डेय प्रिेबल्िभ पावाती धनी ििुा,िवहिा 

 431068 लसता भट्टराइा खशविाि कुन्तादेवी जयिाि ििुा,िवहिा 

 431103 सलुनता कुिारी सनुार जंगववर पावाती वकर्थ्ये दलित 

 431173 हेििता ठगनु्ना िानलसंह नन्दादेवी कािलुसंह ििुा,िवहिा 
 430330 ज्ञान ुथारु कालिप्रसाद आशारानी द्वाररकाप्रसाद िवहिा 

 

 

िोक सेवा आयोग 
िध्यपखििाञ्चि क्षते्रीय लनदेशनािय, सिेुत 

 



 
छनौट भएका उम्िेदवारहरुको कम््यूटर सीप परीक्षर् र अन्तरवाताा कायाक्रि लनम्नानसुार सञ्चािन हनुछे । 
लिलत वर्ाानकु्रि नं. कम््यूटर सीप परीक्षर् हनु ेसिय  अन्तरवाताा हनु ेसिय  

२०७5/1/3  1 - 5 ववहान 8.०० बजे ववहान ११.०० बजे 
२०७5/1/3  6 - 10 ववहान 9.०० बजे ददनको १.०० बजे 
२०७5/1/4  11 - 15 ववहान 8.०० बजे ववहान ११.०० बजे 

रष्टव्य :- 
१. सावाजलनक ववदा पना गएिा पलन कम््यूटर सीप परीक्षर् र अन्तरवाताा कायाक्रि यथावत सञ्चािन हनुेछ । 

२. रोि नं 430528,431056 र 431116 भएका उम्िेदवारहरुिे वस्तगुत उत्तरपखुस्तकािा वक उल्िेि नगरेको 
हुुँदा लनजहरुको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको छ  
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