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ललखखत परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना
सूचना नं. १०४/२०७5-७6 लमलत २०७5/५/२८
लोक से वा आयोग, पूर्वा ञ्चल  ्षेत्रीय  िर्देश नरवल  , धरकुटवको दे हायको ववज्ञापन नम्बर, से वा, समूह, उपसमूह र पदको लावग
सञ्चावलत प्रवतयोवगतात्मक वलखित परीक्षामा धरकुटव परीक्षा केन्द्रबाट सखिवलत उिेदवारहरुमध्ये वर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका
उिेदवारलाई दे हायको वमवत र समयमा आयोगको धरकुटवकव वा ल  , धरकुटवमा सञ्चालन हुने अन्तरवाताा का लावग छनौट गने वनर्ा य
भएकोले सम्बखित सबै को जानकारीको लावग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र,
आवश्यक न्यूनतम योग्यता प्रमावर्त गने कागजातको सक्कल सवहत नक्कल २/२ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त
फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृ तीय पाना १ (एक) प्रवत भरी प्रवे शपत्र साथ तोवकएको वदन १(एक)घण्टवअगवर्ै अन्तवाा ताा को लावग
उपखथथत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सू चनाद्वारा अवगत गराइएको छ ।
से वा, समूह/उपसमू ह – रषेतपवल  स्ववस्थ्य,मषेत .ल्यव.टषेत .,ज.मषेत .ल्यव.टषेत .

पद – ल्यवर्अििष्टषेत ण्ट

श्रेर्ी/तह – चौथो

वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७५/०२/२८

ववज्ञापन नं.
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बवबु कोरवम

बवजषेत कोरवम

छरौटभएकोिमू ह

1

30017

अप्सरा दाहाल

गोपाल

ते जबहादु र

िुला

2

30054

उमेश कुमार यादव

श्रीकान्त

बु वनलाल

िुला

3

30115

ज्योवत ढुं गाना

केदारनाथ

ओमनाथ

िुला

4

30197

भावना विवमरे

श्यामकृष्ण

चक्रप्रसाद

िुला

5

30247

रमेश कुमार साह

जगवदश

वजमदार

िुला

6

30348

सागर विवमरे

िगे न्द्रप्रसाद

तोयाप्रसाद

िुला

वलखित परीक्षाबाट छनौट भएका मावथ उल्लेखित उिेदवारको अन्तरवाताा काया क्रम वनम्नानुसार सञ्चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइछछ ।
िमिि

र्र्वा रुक्रमरम्वर

२०७५।६।२२

१-६

अन्तरर्विवा हुरषेतिम
ववहान ११.०० बजे

पुरश्चः अको सूचना भएमा बाहे क तोवकएको वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन अन्तरवातााका उक्त कायाक्रम यथावत् सञ्चालन हुने छ न् ।
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