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उम्मेदवार सिफाररि गररएको िूचना 

िूचना नं. 35/079-80, समसि : 2079/06/10 

यि कायाालयको ववज्ञापन नं. 12505/०७६-७७ (आ.ज.), िंयकु्त िथा एवककृि परीक्षा प्रणाली अन्िगाि, रा.प.अनं. द्वििीय शे्रणी 

(अप्राववसिक), खररदार वा िो िरह पद माग िंख्या 4 (चार) का लासग सलखखि परीक्षाबाट अन्िवाािााको लासग छनौट भएका 9 (नौ) जना 

उम्मेदवारहरुको समसि २०७९/०6/5, 6 र 7 गिे अन्िवाािाा िञ्चालन भएकोमा अन्िवाािाामा उपखथथि 9 (नौ) जना उम्मेदवारहरुको 

कम््यटुर िीप परीक्षण, अन्िवाािाा र सलखखि परीक्षा िमेिको प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोखजमको योग्यिाक्रम कायम हनु आएकोले 

थथायी सनयखुक्तको लासग सिफाररि गने गरी समसि 2079/6/10 गिेमा सनणाय भएको हुुँदा िम्बखन्िि िबैको जानकारीको लासग यो 

िूचना प्रकाशन गररएको छ । 

सिफाररि योग्यिाक्रम: 

यो. 

क्र. नं. 

मास्टर 

आई. डि. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको 

नाम, थर 
ठेगाना 

बाबु / आमाको  

नाम 

बाजेको 

नाम 
पद / सेवा / समूह 

डसफारीस गररएको 

कायाालय 

१ ४६९३६ ४१००६१ 
रडवशंकर  

चौधरी 

बारागढी-५, 

बारा 

जवाहरलाल / 

रेखा 
रामपुकार 

सह-लेखापाल / 

प्रशासन / लेखा 

 कोष तथा लेखा 

डनयन्त्रक कायाालय, 

मकवानपुर । 

२ ६२५०१९ ४१०७२१ 
चन्द्र बहादुर 

मगर 

तीनपाटन-८, 

डसनु्धली 

हस्त बहादुर / 

मंगली माया 
सनमान 

खररदार / 

प्रशासन / सामान्य 

प्रशासन 

 डजल्ला हुलाक कायाालय, 

डसनु्धली । 

३ ९३९८१४ ४१०३३५ अडमता गुरुङ्ग 
हेटौिंा-९, 

मकवानपुर 

सुया बहादुर / 

रत् नमाया 

होम 

बहादुर 

तामेल्दार/ न्याय/ 

न्याय 

 डचतवन डजल्ला अदालत, 

डचतवन । 

४ ८९२८०७ ४१०९१७ 
तुलसा  कुमारी  

थापा  

डफक् कल-३, 

डसनु्धली 

हरर बहादर / 

पदम माया 

मान 

बहादुर 

डिठ्ठा / न्याय/ 

न्याय 

 डसनु्धली डजल्ला 

अदालत, डसनु्धली । 

 

बैकखपपक योग्यिाक्रम : 

यो. क्र. नं. मास्टर आई डि रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर ठेगाना बाबु / आमाको  नाम बाजेको नाम 

१ ९३००८२ ४१०५४८ डदपेन्द्र बहादुर गुरुङ्ग िंुगेश्वर-६, दैलेख टेक बहादुर / लीला गजडवर 

२ ७१०७२ ४१००९० चेत बहादुर पुबाछाने तीनपाटन-८, डसनु्धली 
डदल बहादुर / नेत्र 

माया 
यम बहादुर 

३ ९०४१६३ ४१०९५९ सुधन    राई हेटौिंा-१६, मकवानपुर 
सेर बहादुर / सुन्तली 

माया 
आइते 

४ ६९१८६ ४१००८० सुब्बा मगर डफक् कल-४, डसनु्धली 
गंगा बहादुर 

/सडनमाया 
रत् न बहादुर 
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५ ९३१९० ४१०२२३ गायत्री थापा हेटौिंा-५, मकवानपुर सुया बहादुर / धनदेवी धन बहादुर 

 

नोट :  

१.  यि ववज्ञापनमा सलखखि परीक्षाबाट अन्िवाािााको लासग छनौट भई अन्िवाािाा िहभागी भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क िम्बखन्िि उम्मेदवारले यो नसिजा 
प्रकाशन भएको समसिले ७ (िाि) द्वदन पसछ अको ७ (िाि) द्वदनिम्म आयोगको website:  www.psc.gov.np/advertise/advertise/user  बाट हेना िवकने व्यहोरा जानकारी 
गराइन्छ । 

पनुश्च : सिफाररि पत्र समसि 2079/06/११ गिे द्वदनको २:०० बजे पसछ वविरण गररन ेव्यहोरा िमेि जानकारी गराईन्छ । 

 

 

 

 

 
 

 

 
तेज प्रसाद दाहाल 

(उप-सचिब) 

बद्रीनाथ सापकोटा 

(शाखा अचिकृत) 

प्रकाश खनाल 

(केचरद्रय प्रचतचनचि) 
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