
nf]s ;]jf cfof]u 

gf/fo0fL c~rn sfof{no 

 x]6f}8f   

k=;+= M– )&#÷&$ 

r=g+= M–                                                                         
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मिम िः २०७४/०२/१५ 

सूचना नं. १०१/०७३-७४ 
 

 यस कायाालयको वि. नं. १२६४१/०७२-७३ -खलुा_ नेपाल विविध सेिा, रा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी, सहायक 
कम्प्यटुर अपरेटर पदको िाग पद संख्या ३ - ीन_ का लामग मलइएको अन् िाा ाािा उपस्थि  उिेद् िार संख्या १५ 
(पन्र) को मलस्ख  परीक्षाको रापाताङाक, शैस्क्षक योग्य ाको शे्रणी िाप को अक, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको रापाताङाक  िा 
अन् िाा ााको औस  रापाताङाक सिे को कूल योगिाट देहाय ििोस्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले कायाालय 
रोिाईको रापािमिक ाक्रिका आधारिा थिायी मनयसु्िको लामग  पस्शल बिोस्ििको कायाालयिा मसफाररश गने 
मनणाय भएको हुुँदा सम्पिस्न्ध  सबैको िानकारीको लागी यो सूचना रापकाशन गररएको छ ।  

 पस्शल 
मसफाररश योग्य ाक्रि सूची M 
 

यो. क्र 
सं. 

रोल नं. उम्पिेदिारको नाि, िर र 
ठेगाना 

बाबकुो नाि बािेको नाि मसफाररश गररएको कायाालय 

१ 170113 यज्ञ  रापसाद  कणा, 
हररपिुाा-१०, सलााही b]j]Gb|s'df/ Cif]Zj/nfn श्री बारा स्िल्ला अदाल , कलैया 

२ 170025 उिेश   कुुँ िर, 
हेटौंडा-१०, िकिानपरु 

uf]kfn kbdaxfb'/ 
श्री स्िल्ला सरकारी िवकल कायाालय, 

पसाा 

३ 170098 िधरेुश रापसाद  शाह, 
हमिऔल-५, सलााही ;f]gf ds' 

श्री इलाका रापशासन कायाालय, 

कोल्हिी, बारा 
 

 
 

िैकस्ल्पक योग्य ा क्रिसूचीिः 
 

यो. क्र सं. रोल नं. उिेद् िारको नाि, िर र ठेगाना बाबकुो नाि  बािेको नाि  

१ 170179 समुि  कुिार दिाडी 
िीरगंि-१०, पसाा ;'lzns'df/  lzj/fh 

 

द्रष्टव्यिः  
1. िामि उल्लेस्ख  विज्ञापनहरुको मलस्ख  परीक्षाबाट उत्तीणा भई अन् िाा ाािा सस्म्पिमल  उम्पिेदिारहरुले आफ्नो कूल रापाताङाक यो नम िा रापकाशन 

भएको मिम ले ७ द्वदनपमछ अको ७ द्वदनसम्पि आयोगको website : www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िा हेना 
सवकने व्यहोरा सिे  िानकारी गराइन्छ . 

2. अथिायी मनयसु्िका लामग िैकस्ल्पक उिेद् िारलाई पवहलो रापािमिक ा द्वदइनेछ ।  
 

 

 

 

 
 

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

(श्यािसनु्दर शे्रष्ठ) 

शाखा अमधकृ  

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

(रािेन्द्र रापसाद शिाा) 
शाखा अमधकृ   

केन्द्रीय रापम मनमध 

 

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

(केशिराि मिपाठी) 
मनदेशक 

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user
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वेवसाइट: www.psc.gov.np  फोन : ०५७-५२०३०२    फ्याक्स : ०५७-५२६८२२ इमेल: narayani@psc.gov.np 

मिम िः २०७४/०२/१५ 

सूचना नं. १०२/०७३-७४ 
 

 यस कायाालयको वि. नं. १२६४२/०७२-७३ -िवहला_ नेपाल विविध सेिा, रा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी, सहायक 
कम्प्यटुर अपरेटर पदको िाग पद संख्या १ -एक_ का लामग मलइएको अन् िाा ाािा उपस्थि  उिेद् िार संख्या ११ 
(एघार) को मलस्ख  परीक्षाको रापाताङाक, शैस्क्षक योग्य ाको शे्रणी िाप को अक, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको रापाताङाक  िा 
अन् िाा ााको औस  रापाताङाक सिे को कूल योगिाट देहाय ििोस्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले कायाालय 
रोिाईको रापािमिक ाक्रिका आधारिा थिायी मनयसु्िको लामग  पस्शल बिोस्ििको कायाालयिा मसफाररश गने 
मनणाय भएको हुुँदा सम्पिस्न्ध  सबैको िानकारीको लागी यो सूचना रापकाशन गररएको छ ।  

 पस्शल 
मसफाररश योग्य ाक्रि सूची M 
 

यो. क्र 
सं. रोल नं. 

उम्पिेदिारको नाि, िर र 
ठेगाना बाबकुो नाि  बािेको नाि  मसफाररश गररएको कायाालय 

१ 170135 रोस्िना  िानन्धर, 

हेटौंडा-४, िकिानपरु zfGtldq sNof0fldq श्री स्िल्ला रापशासन कायाालय, बारा 
 
 

द्रष्टव्यिः  
1. िामि उल्लेस्ख  विज्ञापनहरुको मलस्ख  परीक्षाबाट उत्तीणा भई अन् िाा ाािा सस्म्पिमल  उम्पिेदिारहरुले आफ्नो कूल रापाताङाक यो नम िा रापकाशन 

भएको मिम ले ७ द्वदनपमछ अको ७ द्वदनसम्पि आयोगको website : www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िा हेना 
सवकने व्यहोरा सिे  िानकारी गराइन्छ . 

2. अथिायी मनयसु्िका लामग िैकस्ल्पक उिेद् िारलाई पवहलो रापािमिक ा द्वदइनेछ ।  
 

 

 

 

 
 

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

(श्यािसनु्दर शे्रष्ठ) 

शाखा अमधकृ  
 

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

(रािेन्द्र रापसाद शिाा) 
शाखा अमधकृ   

केन्द्रीय रापम मनमध 

 

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

(केशिराि मिपाठी) 
मनदेशक 

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user
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वेवसाइट: www.psc.gov.np  फोन : ०५७-५२०३०२    फ्याक्स : ०५७-५२६८२२ इमेल: narayani@psc.gov.np 

मिम िः २०७४/०२/१५ 

सूचना नं. १०३/०७३-७४ 
 

 यस कायाालयको वि. नं. १२६४३/०७२-७३ -िधेशी_ नेपाल विविध सेिा, रा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी, सहायक 
कम्प्यटुर अपरेटर पदको िाग पद संख्या १ -एक_ का लामग मलइएको अन् िाा ाािा उपस्थि  उिेद् िार संख्या १५ 
(पन्र)को मलस्ख  परीक्षाको रापाताङाक, शैस्क्षक योग्य ाको शे्रणी िाप को अक, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको रापाताङाक  िा 
अन् िाा ााको औस  रापाताङाक सिे को कूल योगिाट देहाय ििोस्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले कायाालय 
रोिाईको रापािमिक ाक्रिका आधारिा थिायी मनयसु्िको लामग  पस्शल बिोस्ििको कायाालयिा मसफाररश गने 
मनणाय भएको हुुँदा सम्पिस्न्ध  सबैको िानकारीको लागी यो सूचना रापकाशन गररएको छ ।  

 पस्शल 
मसफाररश योग्य ाक्रि सूची M 
 

यो. क्र 
सं. रोल नं. 

उम्पिेदिारको नाि, िर र 
ठेगाना बाबकुो नाि  बािेको नाि  मसफाररश गररएको कायाालय 

१ 170127 राज्य  नारायण साह, 
गरुडा-२, रौ हट 

åfl/sf k|;fb nvg 

श्री  इलाका रापशासन कायाालय, 

मसिरा, बारा 
 

 
 

 
 

द्रष्टव्यिः  
1. िामि उल्लेस्ख  विज्ञापनहरुको मलस्ख  परीक्षाबाट उत्तीणा भई अन् िाा ाािा सस्म्पिमल  उम्पिेदिारहरुले आफ्नो कूल रापाताङाक यो नम िा रापकाशन 

भएको मिम ले ७ द्वदनपमछ अको ७ द्वदनसम्पि आयोगको website : www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िा हेना 
सवकने व्यहोरा सिे  िानकारी गराइन्छ . 

2. अथिायी मनयसु्िका लामग िैकस्ल्पक उिेद् िारलाई पवहलो रापािमिक ा द्वदइनेछ ।  
 

 

 

 

 

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

(श्यािसनु्दर शे्रष्ठ) 

शाखा अमधकृ  
 

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

(रािेन्द्र रापसाद शिाा) 
शाखा अमधकृ   

केन्द्रीय रापम मनमध 

 

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

(केशिराि मिपाठी) 
मनदेशक 

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user
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मिम िः २०७४/०२/१५ 

कुनै पमन उम्पिेदिार मसफाररश हनु नसकेको सूचना 
सूचना नं. १०४/०७३-७४ 

 

 यस कायाालयको वि. नं. १२६४४/०७२-७३ -अपाङ्ग_ नेपाल विविध सेिा, रा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी, सहायक 
कम्प्यटुर अपरेटर पदको िाग पद संख्या १ -एक_ का लामग मलइएको अन् िाा ाािा उपस्थि  उम्पिेदिारहरु िध्ये 
कुनै पमन उम्पिेदिारले रापयोगात्िक परीक्षािा न्यून ि उस्त्तणााक रापाताङ गना नसकेको हुुँदा उि सिूहिा उम्पिेदिार 
मसफाररश हनु नसकेको व्यहोरा सम्पबस्न्ध  सबैको िानकारीको लागी यो सूचना रापकास्श  गररएको छ ।  
 

द्रष्टव्यिः  
1. िामि उल्लेस्ख  विज्ञापनहरुको मलस्ख  परीक्षाबाट उत्तीणा भई अन् िाा ाािा सस्म्पिमल  उम्पिेदिारहरुले आफ्नो कूल रापाताङाक यो नम िा रापकाशन 

भएको मिम ले ७ द्वदनपमछ अको ७ द्वदनसम्पि आयोगको website : www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िा हेना 
सवकने व्यहोरा सिे  िानकारी गराइन्छ . 
 

 
 

 

 

 
 

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

(श्यािसनु्दर शे्रष्ठ) 

शाखा अमधकृ  

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

(रािेन्द्र रापसाद शिाा) 
शाखा अमधकृ   

केन्द्रीय रापम मनमध 

 

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

(केशिराि मिपाठी) 
मनदेशक 

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user
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वेवसाइट: www.psc.gov.np  फोन : ०५७-५२०३०२    फ्याक्स : ०५७-५२६८२२ इमेल: narayani@psc.gov.np 

मिम िः २०७४/०२/१५ 

सूचना नं. १०५/०७३-७४ 
 

 यस कायाालयको वि. नं. १२६४१-१२६४४/०७२-७३ (खलुा  िा सिािेशी) नेपाल विविध सेिा, रा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी, 
सहायक कम्प्यटुर अपरेटर पदको पद संख्या ६ (छ) का लामग मलइएको अन् िाा ाािा उपस्थि  उिेद् िार संख्या ३३( े ीस) 
को कूल रापाताङाकको आधारिा  पमसल ििोस्िि एकिषु्ट योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले मिम  २०७४।०२।१५ को मनणाय 
अनसुार सम्पबस्न्ध  सबैको िानकारीको लामग यो सूचना रापकास्श  गररएको छ ।  
 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि सूची : 
 

ए.यो. 
क्र सं. 

रोल नं. उम्पिेदिारको नाि, 
िर र ठेगाना 

मसफाररश गररएको  

वि.नं. 
.../०७२-७३ 

सिूह कायाालय 

1 170113 यज्ञ  रापसाद  कणा १२६४१ खलुा श्री बारा स्िल्ला अदाल , कलैया 

2 170127 राज्य  नारायण साह १२६४३ िधेशी श्री इलाका रापशासन कायाालय, मसिरा, बारा 

3 170025 उिेश   कुुँ िर १२६४१ खलुा श्री स्िल्ला सरकारी िवकल कायाालय, पसाा 

4 170098 िधरेुश रापसाद  शाह १२६४१ खलुा श्री इलाका रापशासन कायाालय, कोल्हिी, बारा 

5 170135 रोस्िना  िानन्धर १२६४२ िवहला श्री स्िल्ला रापशासन कायाालय, बारा 
 
 

 
 

द्रष्टव्यिः  
1. िामि उल्लेस्ख  विज्ञापनहरुको मलस्ख  परीक्षाबाट उत्तीणा भई अन् िाा ाािा सस्म्पिमल  उम्पिेदिारहरुले आफ्नो कूल रापाताङाक यो नम िा रापकाशन 

भएको मिम ले ७ द्वदनपमछ अको ७ द्वदनसम्पि आयोगको website : www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िा हेना 
सवकने व्यहोरा सिे  िानकारी गराइन्छ . 

2. अथिायी मनयसु्िका लामग िैकस्ल्पक उिेद् िारलाई पवहलो रापािमिक ा द्वदइनेछ ।  
 

 

 

 

 

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

(श्यािसनु्दर शे्रष्ठ) 

शाखा अमधकृ  
 

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

(रािेन्द्र रापसाद शिाा) 
शाखा अमधकृ   

केन्द्रीय रापम मनमध 

 

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

(केशिराि मिपाठी) 
मनदेशक 

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user

