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सूचना नं. १०८/०७५-७६
सूचना प्रकाशन मिम िः २०७५/०८/१९
यस कायाालयको विज्ञापन नं. १२५५६/०७४–७५(िविला), रा.प.अनं.द्वि ीय श्रे णी, खररदार िा सो सरि पदको िाग पद
सं ख्या ८ (आठ) का लामग मिम

२०७५/०८/१० दे खख २०७५/०८/१८ ग े सम्ि मलइएको कम््युटर सीप परीक्षण

परीक्षा र अन् िाा ाािा उपखथि

उम्िेदिार सं ख्या १४ (चौध) को मलखख

शैखक्षक योग्य ा िाप को अङ्क

िा अन् िाा ााको औस

आएकाले

परीक्षाको प्राप्ताङ्क,, कम््युटर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क,

प्राप्ताङ्क सिे को कुल योगबाट दे िाय बिोखिि योग्य ाक्रि कायि िुन

मनििरुको कायाालय रोिाइको प्रािमिक ाक्रिका आधारिा यस कायाालयको मिम

२०७५/०८/१९ को

मनणायानुसार दे िाय बिोखििको सेिा/सिूििा थिायी मनयुखिको लामग मनम्न कायाालयिा मसफाररस गररएकोले सम्बखन्ध

सबैको

िानकारीका लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररस योग्य ाक्रििः
यो.क्र.
नं.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

रोल नं.

173585

177110

174509

173691

175901

171221

175687

उम्िेदिारको नाि, िर,
ठे गाना
अखम्बका भण्डारी

चपली भद्रकाली-२, काठिाण्डौं

सरला मधिाल
िेटौंडा-९, िकिानपुर
ारा दे िी ढकाल
िघौडा-८, खच िन
अखथि ा पोख्रेल

नयााँगाउाँ-३, गुल्िी
रन्िु कुिारी िापाक्षेत्री
फेक-९, पाल्पा
मनशु कुिारी
प्रसौनीभाठा-७, पसाा
िाधिी अमधकारी
गुलरीया-७,बद्वदाया

बाबुको नाि

बलरािप्रसाद

नेत्रनाि

नाि
विराकृष्ण

ोयानाि

मबष्णुप्रसाद

खचन् ािणी

खु ल्सराि

मभिप्रसाद

मसफाररस गररएको

बािेको

पद, सेिा, सिूि
सि-लेखापाल/
प्रशासन/लेखा
सि-लेखापाल/
प्रशासन/लेखा

रािवििय

रणबिादुर

खशिनाि

शम्भ ुप्रसाद

केदार

1

श्री खिल्ला प्रशासन
कायाालय, खच िनले

ोके

बिोखिि
श्री खिल्ला प्रशासन
कायाालय, बाराले

ोके

बिोखिि

खररदार

श्री खिल्ला प्रशासन

/प्रशासन/सा.प्र

कायाालय, खच िनले

.

बिोखिि

खररदार

श्री खिल्ला प्रशासन

/प्रशासन/सा.प्र

कायाालय, िकिानपुरले

.
नारायणबिादुर

कायाालय

खररदार/
प्रशासन/सा.प्र.
खररदार/
प्रशासन/सा.प्र.
खररदार/
प्रशासन/सा.प्र.

ोके

ोके बिोखिि
श्री खिल्ला प्रशासन
कायाालय, पसााले
बिोखिि

ोके

श्री खिल्ला प्रशासन
कायाालय, पसााले
बिोखिि

ोके

श्री खिल्ला प्रशासन
कायाालय, बाराले
बिोखिि

ोके

लोक सेवा आयोग

हेटौंडा कार्ाालर्
फोन : ०५७-५२०३०२,

फ्याक्स : ०५७-५२६८२२,

173954

8.

कल्पना खड्का
िीरे न्द्रनगर-१२, सुखे

वेवसाइट: www.psc.gov.np,

प्रेिबिादुर

टे कबिादुर

हेटौंडा

इमेल: narayani@psc.gov.np
श्री खिल्ला प्रशासन

खररदार/
प्रशासन/सा.प्र.

कायाालय, रौ िटले
बिोखिि

ोके

िैकखल्पक योग्य ाक्रििः
िै.यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्िेदिारको नाि, िर, ठे गाना

बाबुको नाि

बािेको नाि

1.

176575

वििला िरामसनी , अखाले-१, गुल्िी

धरणीधर

रुकिांग

2.

175128

पुथपा पोख्रेल, िदाने-७, गुल्िी

िुिकान्

खचरन्िीवि

3.

171944

रन्िु अमधकारी, िी पुरमसिरा-२, बारा

सुदशान

बलराि

नोटिः
१. उखल्लखख

विज्ञापनको अन् िाा ाािा सखम्िमल

उम्िेदिारिरुले प्राप्त गरे को कुल प्राप्ताङ्क सम्बखन्ध

उम्िेदिारले यो नम िा प्रकाशन भएको

मिम बाट ७ (सा ) द्वदनको अको ७ (सा ) द्वदनसम्ि आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user

बाट िेन ा

सवकने छ ।
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उपसखचि

