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नलखखत परीक्षाको िनतजा सम्बन्धी सूचिा
सूचिा िं. ३३६/०७३-७४ नमनत २०७३/१२/२० गते
लोक सेवा आयोग, पूवााञ्चल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, धिकुटाको वव.िं. १०२७१-१०२७३/०७२–७३ (खुला तथा समावेशी),
िेपाल ववववध से वा, राजपत्र अिंवकत द्वितीय श्रे णी (प्रा.), सहायक मवहला ववकास निरीक्षक पर्दको माग पर्द सं ख्या ४ (चार) को
लानग नमनत २०७३/२/३१ र २०७३/३/२ गते सञ्चालि भएको प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षामा धिकुटा परीक्षा केन्रबाट
ु मािुसार र्दे हायका रोल िम्वर तथा िाम, थर भएका उम्मेर्दवारहरुलाई
सखम्मनलत जम्मा ४९६ जिा उम्मेर्दवारहरुमध्ये वणाािक्र
र्दे हायको नमनत र समयमा आयोगको पूवााञ्चल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, धिकुटामा सञ्चालि हुिे कम््यूटर सीप परीक्षण तथा
अन्तरवातााका लानग छिौट गिे निणाय भएकोले सम्बखन्धत सबैको जािकारीको लानग यो सू चिा प्रकाखशत गररएको छ । छिौट
भएका उम्मेर्दवारहरुले िेपाली िागररकताको प्रमाणपत्र, शैखक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र सक्कल सवहत िक्कल १/१ प्रनत, पासपोटा
साइजको फोटो २ प्रनत र प्रवेश-पत्र नलई तोवकएको द्वर्दि १ (एक) घण्टा अगावै उपखथथत हुिपु िे व्यहोरा समेत यसै सू चिािारा
अवगत गराइएको छ ।
सेवााः िेपाल ववववध

समूहाः -

पर्दाः सहायक मवहला ववकास निरीक्षक

श्रे णीाः रा.प.अिं. द्वितीय

ववज्ञापि िं.
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अिुथका भट्टराइा

अच्युतािन्र्द/डुकार्दे वी

प्रभ ुराम

खुला, मवहला

2
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इखन्र्दरा नबश्वकमाा
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4
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6

30265

िमी राइा

वकथिे/सािी
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मवहला

7

30320

प्रज्ञा खड्का

शेरबहार्दुर/इखन्र्दरा

डम्बरबहार्दुर

मवहला

8

30457

यसोर्दा नसटौंला

ु ार्दे वी
रामकुमार/मेिक

श्रीिारायण

र्दनलत

9
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सं गीता खघनमरे

िवराज/नसता

िन्र्दलाल

मवहला

10
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नलखखत परीक्षाबाट छिौट भएका मानथ उल्लेखखत सबै उम्मेर्दवारहरुको कम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवाताा कायाक्रम निम्िािुसार
सञ्चालि हुिे व्यहोरा जािकारी गराइन्छ ।
नमनत
२०७४/१/१८

ु म िम्वर
वणाािक्र

कम््युटर सीप परीक्षण हुिे समय

अन्तरवाताा हुिे समय

१-५

ववहाि ८.०० बजे

द्वर्दिको ११.०० बजे

६-१०

ववहाि ९.०० बजे

द्वर्दिको १.०० बजे

पनु श्चः अर्को सचू ना भएमा बाहेर्क तोकर्कएर्को र्कम्प्यटु र सीप परीक्षण तथा अन्तरवाताार्का किन सावाजकनर्क कविा पना गएमा पकन उक्त र्कायाक्रम यथावत
सञ्चालन हुनेछ ।
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...................

..........................

(पर्दमवहार्दुर राउत)

(ववष्णु पौडेल)

(चन्रकान्त निरौला)

शाखा अनधकृत

शाखा अनधकृत
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निर्दे शक

