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लिखित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
सूचना नं.: ८७/०७६-७७, लमलत: २०७६/११/०४
िोक से वा आयोग, बागिुङ कायाा ियको स्थानीय तह तर्ाको दे हायको लवज्ञापनमा बागिुङ परीक्षा केन्द्रमा लमलत २०७६॰०५॰२५
गते सञ्चालित दोश्रो चरणको लिखित परीक्षामा सखिलित ९३ जना उिेदवारहरु मध्ये वणाानुक्रम अनुसार दे हायका रोि नम्बर
तथा नामथर भएका उिेदवारहरु उत्तीणा भई कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवाातााको िालग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखन्धत
सबैका िालग यो सू चना प्रकालशत गररएको छ ॰ छनौट भएका उिेदवारहरुिे नेपािी नागररकताको प्रमाणप्र,, आव्यकक
न्यूनतम शैलक्षक योग्यताको प्रमाणप्र, िगायतका कागजातको सक्कि सलहत नक्कि २/२ प्रलत, पासपोटा साइजको र्ोटो २
(दु ई) प्रलत, दरिास्त र्ारामको प्रथम पाना २ (दु ई) प्रलत तथा तृलतय पाना १ (एक) प्रलत भरी प्रवेशप्र, साथ तोलकएको लदन १
(एक) घण्टा अगावै श्री िोक से वा आयोग, बागिुङ कायाािय, बागिुङमा कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवाातााको िालग उपखस्थत
हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ॰
सेवा, समू ह : लवलवध

पद : सहायक मलहिा लवकास लनरीक्षक
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६

लव.नं.(०७५/७६)
लकलसम
माग पद संख्या
छनौट भएको संख्या

बणाानुक्रम
नम्बर
1
2
3
4
5
6
7
8
9

रोि नं.
510243
510494
510462
510091
510495
510181
510402
510459
510114

तह : ४

९

उिेदवारको नाम थर

लगता आचाया रे ग्मी
लनशा लगरी
लमना ढकाि सुबेदी
रालधका रे ग्मी
लवष्णु ररजाि
लशिु आिेमगर
साधना लसंह
सावी्र,ा सुवेदी
लसजाना लसिवाि

बाबुको नाम

भुवानीप्रसाद
लहरािाि
गं गाप्रसाद
टे कनाथ
उमानन्द
शस्तवीर
पदमबहादु र
दे वीप्रसाद
शेरबहादु र

बाजेको नाम

छनौट समू ह

जाहे श्वर
ईश्वर
अगन्धर
भोिानाथ
गोलवन्द
हकाबहादु र
दे वबहादु र
लटकानाथ
प्रसादलसह

िुिा

कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवाा ताा को लमलत र समय :
लमलत

वणाानुक्रम नम्बर

कम्प्युटर सीप परीक्षणको समय

१-५

लवहान ७:३० बजे

लदनको ११:०० बजे

६-९

लवहान ८:०० बजे

लदनको १:०० बजे

२०७६॰१२॰०३

अन्तवाातााको समय

पुनश्च: अको सूचना भएमा बाहे क तोलकएको लदन सावाजलनक लवदा पना गएमा पलन उक्त कायाक्रम यथावत सञ्चािन हुनेछ ॰
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