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नेऩार सयकाय

:info@moless.gov.np.planning
@moltm.gov.np
Website :www.moless.gov.np
www www.pmep.gov.np
.moltm.gov.np
E-mail

श्रभ योजगाय तथा साभाजजक सुयऺा भन्त्रारम

मभमत् २०७५।१२।2४

विषम् सुदूयऩजिभ प्रदे शको योजगाय सॊ मोजकको अजन्त्तभ मोग्मताक्रभको सूची प्रकाशन गरयएको ।
श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सुयऺा भन्त्रारमरे प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्त्तगयत सुदूयऩजिभ प्रदे शका स्थानीम तहहरुका रामग
रयक्त योजगाय सॊ मोजक (नामफ सुब्फा सयह) को ऩद सॊ ख्मा १ भा कयाय सेिाभा ऩदऩूमतय गनय मभमत २०७५।११।३० भा प्रकाजशत
सूचना अनुसाय अनराइन प्रणारी भापयत प्राप्त आिेदनहरुभध्मे ३ जना उम्भेदिायहरु प्रायजम्बक मोग्मताक्रभभा सभािेश बएकोभा उक्त
उम्भेदिायहरुका रामग मभमत 2075।1२।२३ गते मरइएको कम््मुटय सीऩ ऩयीऺाभा सजम्भमरत २ जना उम्भेदिायहरुभध्मे योजगाय
सॊ मोजकको ऩदऩूमतय य सेिा सुविधा सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, 2075 को दपा ११ फभोजजभको अजन्त्तभ मोग्मताक्रभको सूची सोही
भाऩदण्डको दपा ६ फभोजजभ गठित छनौट समभमत (सुदूयऩजिभ प्रदे श) को मसपारयसका आधायभा मस भन्त्रारमको मभमत
2075।1२।२४ गतेको मनणयम अनुसाय प्रकाशन गरयएको छ।
अजन्त्तभ मोग्मताक्रभको सूचीभा सपर बएका मोग्मताक्रभ सॊ ख्मा १ का उम्भेदिायहरुरे सहकायी प्रजशऺण केन्त्र, नमाॉ फानेश्वय,
कािभाडौभा कयाय सम्झौता गनयका रामग दे हामको मभमत य सभमभा तऩमसरका कागजातहरुको एक एक प्रमत नक्कर सवहत सक्करै प्रमत
मरई उऩजस्थत हुन ु हुन सूजचत गरयन्त्छ । सोही ठदन कयाय सम्झौता गनुऩ
य ूि य सफै उम्भेदिायहरुराई योजगाय सॊ मोजकको ऩदऩूमतय य सेिा
सुविधा सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७५ को दपा १२ फभोजजभ रयक्त स्थानीम तहभा उम्भेदिायको मोग्मताक्रभ अनुसाय क्रभश् छनौट गनय
रगाइने व्महोया सभेत जानकायी गयाइन्त्छ।
दे हाम
मभमत

सभम

मोग्मताक्रभ नॊ

२०७५।१२।२८

२:३०-३:३०

१

मफवहफाय
तऩमसर
१ प्रिेशऩर
२ ऩासऩोटय साइयजको पोटो एक प्रमत
३ नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩर,
४ शैजऺक मोग्मताको प्रभाणऩर (एस.एर.सी. दे जि ऩेश गये को उच्चतभ शैजऺक मोग्मता सम्भको चारयमरक प्रभाणऩर य रब्धाॊकऩर),
५ अनुबि ऩेश गने उम्भेदिायहरुरे अनुबिको प्रभाणऩर,

६ मफदे शफाट शैजऺक मोग्मता हामसर गये का उम्भेदिायहरुरे सो शैजऺक उऩामधको मरब ुफन विश्वविद्यारमफाट प्रदान गरयएको
सभकऺताको प्रभाणऩर।

जनादयन गौतभ

शािा अमधकृत

विऩना ऻिारी

शािा अमधकृत

भोहन मनयौरा
उऩसजचि
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सद
ु रू पश्चिम प्रदे श
रोजगार संयोजक (नायव सब्ु बा सरह) पदको कम्प्यट
ु र सीप परीऺाको अश्तिम नतिजा
प्रारम्भिक सूचीमा छनौट िएका संख्ााः ३
परीक्षामा उपम्थित संख्ााः २
परीक्षा संचालन समतताः २०७५।१२।२३ गते
SN
1
2

त्ार गने

Candidate ID

First Name

25905 Deepak
25207 Asha

माग संख्ााः १
सफल उभमेदवाराः सस.नं. १
नततजा प्रकाशन समतताः २०७५।१२।२४ गते
Middle Name
Prasad
Kumari

Last Name
Bhatt
Chaudhary

Address
Bhimdatta Municipality
Janaki Rural Municipality

रुजु गने

Ward
10
2

Education Score
69.7
56.5

Exam Score
32
32

प्रमाणित गने

