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जम्मा पाना 1 मध्ये  ~ 1 ~ 

उम्मेदवार सिफाररि गररएको िूचना 

िूचना नं. 37/079-80, समसि : 2079/06/10 

यि कायाालयको ववज्ञापन नं. 12507/०७6-७7 (दसलि), िंयकु्त िथा एवककृि परीक्षा प्रणाली अन्िगाि, रा.प.अनं. द्वििीय शे्रणी (अप्राववसिक), 

खररदार वा िो िरह पद माग िंख्या 2 (दईु) का लासग सलखखि परीक्षाबाट अन्िवाािााको लासग छनौट भएका 5 (पााँच) जना उम्मेदवारहरुको 

समसि २०७९/०6/5, 6 र 7 गिे अन्िवाािाा िञ्चालन भएकोमा अन्िवाािाामा उपखथथि 5 (पााँच) 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 हुाँदा ि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 ६५००१ ४१००७१ दयासागर डव.क. 
हािहािे-३, 

गुल्मी 

नर बहादुर / 

सेती 

डहम 

बहादुर 

तामेल्दार/ न्याय/ 

न्याय 

डितवन डजल्ला अदालत, 

डितवन । 

२ २९६९८२ ४१०२८६ 
राम  बहादुर 

डमजार 

हेट िंा-१२, 

मकवानपुर 

अजुान 

बहादुर / 

उजेली 

दल 

बहादुर 

खररदार / 

प्रशासन / 

सामान्य प्रशासन 

 डजल्ला हुलाक कायाालय, 

धाडदङ । 

 

 

बैकखपपक योग्यिाक्रम : 

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

नाम 
बाजेको नाम 

१ ३०८०३५ ४१०३१२ सररता  डवश्वकमाा 
गैिाकोट-१३, 

नवलपरासी (पूवा) 

टेक बहादुर / गंगा 

माया 
छत्रलाल 

२ ८८५७२४ ४१०८७८ कन्चन  पररयार  
हेट िंा-१७, 

मकवानपुर 

मान बहादुर / 

कमला 
कृष्णबहादुर 

 

 

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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