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लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ्चलके्षत्रीयनिरे्दशिालय 

(परीक्षा शाखा) 
नय ाँ ब नेश्वर, क ठम डौं 

 

ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
सचूिा िं.३१८ /०७३-७४ नमनि २०७३/१२/१७ गिे 

 

लोक सेवा आयोग, धवलालगरी अञ्चल कायाालय, बाग्लङुको वव.नं. १३९४५-१३९४७/०७२–७३ (खलुा तथा समावेशी), नेपाल ववववध सेवा, 
राजपत्र अनंवकत द्वितीय शे्रणी, सहायक मवहला ववकास लनरीक्षक पदको माग पद संख्या ६ (छ) को लालग लमलत २०७३/२/३१ र २०७३/३/२ गते 
सञ् चालन भएको प्रलतयोलगतात्मक ललखखत परीक्षामा बाग्लङु परीक्षा केन्रबाट सखम्मललत भएका जम्मा ३४१ जना उम्मेदवारहरुमध्ये वणाानकु्रमानसुार 
देहायका रोल नम्वर तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरुलाई देहायको लमलत र समयमा आयोगको धवलालगरी अञ्चल कायाालय, बाग्लङुमा सञ् चालन हनु े
कम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका लालग छनौट गने लनणाय भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । 
छनौट भएका उम्मेदवारहरुले 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 द्वदन १ (एक) घण्टा अगावै उपखथथत हनुपुने व्यहोरा समेत यसै सूचनािारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवााः नपेाल ववववध           पदाः सहायक मवहला ववकास लनरीक्षक  शे्रणीाः रा.प.अनं. द्वितीय  
ववज्ञापन नं.  ............/०७२-७३ १३९४५ १३९४६ १३९४७ 
वकलसमाः खलुा आ.ज. मधेशी 
माग पद संख्यााः ३ १ २ 
ललखखत परीक्षामा सखम्मललत संख्यााः ३४१ 
अन्तरवातााको लालग छनौट भएको संख्यााः  ६ १ २ 

 

व.क्र.नं. रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट भएको समूह 
1 270006 अनिता शाह राजनिर/अमृनत सोन्फी मधेशी 

2 270093 गुमादेिी शमाा निल्लीप्रसाद/पािाती भनिदत्त खुला 

3 270131 तुलसी पाइजा कानलप्रसाद/याममाया माथिर आनदिासी/जिजानत 

4 270142 दुगाा झा  श्रीनकशोर/मालती गंगाधर मधेशी 

5 270198 पुण्यकुमारी शमाा भिािीप्रसाद/गोनपका िन्दलाल खुला 

6 270249 भाििा शमाा सुिेदी िारायणप्रसाद/लक्ष्मीकुमारी कानशदत्त खुला 

7 270362 निन्दी शमाा निलप्रसाद/दुगाादेिी मुक्तिप्रसाद खुला 

8 270459 सुनिता अनधकारी रमाकर/सरस्वनत रनिलाल खुला 

9 270464 सुनिता लानमछािे यमिारायण/रत्नकुमारी उमािन्द खुला 

ललखखत परीक्षाबाट छनौट भएका मालथ उल्लेखखत सबै उम्मेदवारहरुको कम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवाताा कायाक्रम लनम्नानसुार सञ् चालन हनेु 
व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

लमलत वणाानकु्रम नम्वर कम््यटुर सीप परीक्षण हनेु समय अन्तरवाताा हनेु समय 

२०७४/०१/५ 

१-५ ववहान ८.०० बजे द्वदनको ११.०० बजे 

६-९ ववहान ९.०० बजे द्वदनको १.०० बजे 

पनुश्चः  अको सूचन  भएम  ब हके तोककएको कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथ  अन्तरव त ाक  किन स वाजकनक कवि  पना गएम  पकन उक्त क याक्रम यथ वत सञ्च लन हुनेछ ।  
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 (गोववन्द कुुँ वर) (ववष्ण ुपौडेल) (चन्रकान्त लनरौला) 
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फ्य क्सः ०१४११५८३५ 
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