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लिलित परीक्षाको नलतजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
सूचना नं. ६०/०७६/७७ लमलत २०७६/१०/०९
लोक सेवा आयोग दिपायल कायाालयको स्थानीय तह अन्तगातको िेहायको दवज्ञापनमा दिपायल परीक्षा के न्रमा दमदत
२०७६/०५/२४ गते सञ्चादलत िोस्रो चरणको दलदित परीक्षामा सदममदलत ५२ (बाउन्न) जना उममेिवारहरु मध्ये वणाानुक्रम
अनसु ार िेहायका रोल न.ं तथा नामथर भएका उममेिवारहरु उत्तीणा भई कम्यटु र सीप परीक्षण र अन्तवाातााको लादग छनौट भएको
व्यहोरा समबदन्ित सबैका लादग यो सचू ना प्रकादित गररएको छ । छनौट भएका उममेिवारहरुले नेपाली नागररकताको प्रमाण प्र¸
आवश्यक न्यनु तम िैदक्षक योग्यताको प्रमाण प्र लगायतका कागजातको सक्कल सदहत नक्कल २/२ प्रदत¸ पासपोटा साइजको
फोटो २ प्रदत¸ िरिास्त फारामको प्रथम पाना २ (िईु ) प्रदत तथा तृतीय पाना १ (एक) प्रदत भरी प्रवेि प्र साथ तोदकएको दिन १
(एक) घण्टा अगावै श्री लोक सेवा आयोग¸ दिपायल कायाालय¸ दिपायलमा कम्यटु र सीप परीक्षण र अन्तवाातााका लादग उपदस्थत
हुनपु ने व्यहोरा समेत यसै सचू नाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।
सेवा¸समहू : दवदवि
दव.नं.:
दकदसम :
ु म
वर्णानक्र

रोल नं.

पि: मदहला दवकास दनरीक्षक
१५८०६/०७५-७६
िल
ु ा
नणमथर

तह : ५ (पााँचौ)
माग पि संख्या : ४
छनौट भएको सख्ं या : ७
बणबु/आमण

बणजे

१

७७०१७२ इन्दु कुमारी जोशी

दिनेशप्रसाि/गोिावरी

नारायणित्त

२

७७०३४५ ओमकुमारी दव.क.

कुलदवर/ईशरा

नरदवर

३

७७०३१७ ताराकुमारी जैशी

नवराज/डम्मिे वी

दललाधर

४

७७०३३६ तु लसी पाण्डे

बीरभान/तारािे वी

दशविे व

५

७७००६६ तु लसीकुमारी कठायत

दभमबहािु र/कमलािे वी

सवव दजत

६

७७०३३४ सु दनताकुमारी भण्डारी

पिमबहािु र/दसद्धकला

केशव

७

७७००७१ सु दमत्रा थापामगर

दबजेन्द्र/कलावती

लालबहािु र

कम््युटर सीप परीक्षण र अन्तर्ाातााको लमलत र समय :
मममि

ु म नम्बर
वर्णानक्र

कम््युटर सीप परीक्षर्को समय

अन्िवणािणाको समय

२०७६/११/११

१-७

ववहणन ८:०० बजे

दिनको ११:०० बजे

पनु श्च : अको सचू ना भएमा बाहेक तोदकएको दिन सावाजदनक दविा पना गएमा पदन उक्त कायाक्रम यथावत सञ्चालन हुनेछ ।

(रामप्रसाि ढुगं ाना)
िािा अदिकृ त

(पवनकुमार दतदमल्सेना)
उप सदचव

(बलिेवप्रसाि जोिी)
कायाालय प्रमि
ु

