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�लिखत पर�क्षाको न�तजा �काशन सम्बन्धी  (संशो�धत) सूचना 
सूचना नं. ४६/०७६-७७ �म�त २०७६/१०/१० गते 

 

 nf]s ;]jf cfof]u, महेन्�नगर sfof{no, क�नपरुsf] lj=g+= !६३५९÷)&%–)&^ -v'nf_, tx %, ;xfos -k|fljlws_ 

म�हला �बकास �नर�क्षक kbsf]] तपसीलमा उल्लेिखत माग पदसंख्याको ला�ग �म�त २०७६/०५/२४ गते संचालन भएको 

��तयो�गतात्मक �लिखत पर�क्षामा महेन्�नगर पर�क्षा केन्�बाट सिम्म�लत भएका जम्मा १२३ जना उम्मेदवारहरुमध्ये �म�त 

२०७६/10/09 गते यस कायार्लयबाट �कािशत �लिखत पर�क्षाको न�तजामा उल्लेिखत उम्मेदवारहरु मध्ये केह� उम्मेदवारहरु 

स्थानीय सेवाको समान तह र मा�थल्लो तहमा �सफा�रश भै गएको देिखएकोले सम्बिन्धत सबैको जानकार�को ला�ग यो संशो�धत 

सूचना �काशन ग�रएकोछ ।  

छनौट भएका उम्मेदवारहरुले कम्प्यूटर सीप पर�क्षण पर�क्षा र अन्तरवातार् �दन आउँदा आफ्नो पासपोटर् साइजको फोटो 

२ ��त, नेपाल� नाग�रकताको �माणप� र शैिक्षक योग्यताको �माण-प� स�ल स�हत न�ल २/२ ��त र �वेश-प� �लई 

तो�कएको समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपिस्थत हनुपुन� व्यहोरा समेत यसै सूचना�ारा जानकार� गराईन्छ ।  
  
    सेवाः �व�वध                  पदः म�हला �बकास �नर�क्षक         तह : ५ 

 

�वज्ञापन नं.  ............/०७५-७६ १६३५९ - - – – – 
�क�समः खलुा म�हला आ.ज. मधेशी द�लत �प.क्ष.े 

माग पद संख्याः ४ 0 0 ० ० ० 

�लिखत पर�क्षामा सिम्म�लत संख्याः            १२३ 

अन्तरवातार्को ला�ग छनौट भएको संख्याः  ६ - - - - - 
 

 

व.�.नं. रोल नम्वर उम्मेदवारको नाम, थर बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम छनौट भएको 

 १ ८३०१८१ इ�र� बडाल राम �संह/�जापती �ताप खलुा 

२ ८३०२४१ ऋजचुकुाहा चौधर� भरत बहादरु/म�ुदेबी  िशवलाल खलुा 

३ ८३०२४७ पावर्ती भ� महादेव/जयमती  तारा द� खलुा 

४ ८३०४३० यशोदा कपाडी कालदु�/चन्�ा फुन्च ु खलुा 

५ ८३०४०० ल�मी भ� जयदेव/डम्मर� देबी गो�बन्द �साद खलुा 

६ ८३०७३८ �लला कँुवर  �बर बहादरु/शारदा अजब बहादरु  खलुा 
 

�लिखत पर�क्षाबाट छनौट भएका मा�थ उल्लेिखत सबै उम्मेदवारहरुको कम्प्यूटर सीप पर�क्षण तथा अन्तरवातार् कायर्�म 

�नम्नानसुार ;~rfng x'g] व्यहोरा जानकार� गराइन्छ । 

�म�त वणार्न�ुम नम्वर कम्प्यटुर सीप पर�क्षण हनुे समय अन्तरवातार् हनुे समय 

२०७६-११-११ 1-6 �वहान ८.०० बजे �दनको ११.०० बजे 
  
 
 
 
 

         -�डल्ल�राज खड्का_             -भरत खनाल_ -पूणर्मान �े�_  

 नायब सबु्बा  शाखा  अ�धकृत �न.sfof{no k|d'v 


