लोक सेवा आयोग

हेटौंडा कार्ाालर्
फोन : ०५७-५२०३०२,

वेवसाइट: www.psc.gov.np,

फ्याक्स : ०५७-५२६८२२,

हेटौंडा

इमेल: narayani@psc.gov.np

सूचना नं. १११/०७५-७६
सूचना प्रकाशन मिम िः २०७५/०८/१९
यस कायाालयको विज्ञापन नं. १२५५९/०७४–७५(दमल ), रा.प.अनं.द्वि ीय श्रे णी, खररदार िा सो सरह पदको िाग पद
सं ख्या ३ ( ीन) का लामग मिम

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

र अन् िाा ाािा उपखथि

उम्िेदिार सं ख्या ६ (छ) को मलखख

योग्य ा िाप को अङ्क

िा अन् िाा ााको औस

परीक्षाको प्राप्ताङ्क,, कम््युटर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क, शैखक्षक

प्राप्ताङ्क सिे को कुल योगबाट दे हाय बिोखिि योग्य ाक्रि कायि हुन

आएकाले मनिहरुको कायाालय रोिाइको प्रािमिक ाक्रिका आधारिा यस कायाालयको मिम

२०७५/०८/१९ को मनणायानुसार

दे हाय बिोखििको सेिा/सिूहिा थिायी मनयुखिको लामग मनम्न कायाालयिा मसफाररस गररएकोले सम्बखन्ध

सबैको िानकारीका

लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररस योग्य ाक्रििः
यो.क्र.

उम्िेदिारको नाि, िर,

रोल नं.

नं.

ठे गाना

174122

1.

2.

176758

3.

176031

मसफाररस गररएको
बाबुको नाि

बािेको नाि

पद, सेिा,

कायाालय

सिूह

खगेन्र नेपाली
अिै-६, गुल्िी
ु
शेर बहादुर भल
बयाला-७, अछाि
राि कुिार वि.क
हेटौिा-१९, िकिानपुर

खखिबहादुर

वटकाबहादुर

गोरे

कणामसं ह

अम्बरबहादुर

िानविर

श्री खिल्ला प्रशासन

खररदार/
प्रशासन/सा.प्र.
मिट्ठा/

कायाालय, पसााले
बिोखिि

ोके

श्री खिल्ला प्रशासन कायाालय,

न्याय/न्याय

रौ हटले

खररदार/

श्री खिल्ला प्रशासन कायाालय,

प्रशासन/सा.प्र.

पसााले

ोके बिोखिि
ोके बिोखिि

िैकखल्पक योग्य ाक्रििः
िै.यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्िेदिारको नाि, िर, ठे गाना

बाबुको नाि

बािेको नाि

1.

170191

अमभनन्दन कुिार बैठा, सुिणा गा.पा.-७, बारा

दे िनाि

सटहा

2.

174299

चन्र िाया मििार, हााँिीखोला-८, िकिानपुर

कुलबहादुर

िीरबहादुर

3.

176157

राि दुलार राि, बरहििा-९, सलााही

ेिा

िुिी

नोटिः
१. उखल्लखख

विज्ञापनको अन् िाा ाािा सखम्िमल

उम्िेदिारहरुले 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 हेन ा

सवकने छ ।

===================
(कवि ा गौ ि)
शाखा अमधकृ

======================

(पुरुषोत्ति शिाा)

केन्रीय प्रम मनमध

1

======================

(केशिराि मिपाठी)
उपसखचि

