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 ऩत्र सॊखमा् २०७8/०७9 

चरानी नॊ.: 
 

pdउम्भेदवाय ससपारयश सम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. 30/078-79, सभस ् 2078/06/1१ 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 11406/076-77(भवहरा), इञ्जिसनमरयङ्ग सेवा, सबे सभूह, या.ऩ.अनॊ. प्रथभ शे्रणी 
(प्राववसधक), सवेऺक ऩदको भाग ऩद सॊखमा ४ (चाय) का रासग सरइएको सरञ्जि  ऩयीऺाफाट अन् यवा ााका रासग 
छनौट बएका १2 (फाह्र) जना उम्भेदवायहरूको सभस  2078/6/५, 6 य ७ ग े सञ्चारन बएको अन् वाा ााभा 
उऩञ्जथथ  1२ (फाह्र) जना उम्भेदवायको सरञ्जि  ऩयीऺा य अन् वाा ााको तष सभे को कूर प्राताङाककोको आधायभा 
देहाम फभोञ्जजभको मोग्म ाक्रभ कामभ हनु आएकोरे देहाम फभोञ्जजभको कामाारमभा थथामी सनमञु्जिको रासग 
ससपारयश गने गयी सभस  2078/06/1१ भा सनणाम बएको हुॉदा सम्फञ्जन्ध  सफैको जानकायीका रासग मो सूचना 
प्रकाञ्जश  गरयएको छ ।  
 

 

ससपारयश मोग्म ाक्रभ्      

मो.क्र.
नॊ. 

योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ 
थय/ठेगाना 

फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ ससपारयश बएको कामाारम 

 

१ 150025 
 

थनेहा रुऩा 
जनकऩयुधाभ-२४, धनषुा 

जीवेन्र रार/श्माभा कुभायी 
 

चन्र नायामण 

 

श्री नाऩी कामाारम करैमा, 
फाया 

 

२ 260019 
 

उषा ऩाण्डे 

 ा ोऩानी-४, जमु्रा 
देसफ दाश/कारी 
 

ववष्ण ुप्रसाद 

 

श्री नाऩी कामाारम फरया, 
सरााही 

 

३ 210013 
 

भसनषा यम् ेर 

भहारक्ष्भी-४, धनकुटा 
ञ्जिभ फहादयु/नभूना 
 

नयभान 

 

श्री उच्च अदार  जनकऩयु 
वा अन् यग  

 

४ 150047 
 

ससजाना कुभायी थारु 

गरुरयमा-१०, फर्दामा 
टेक फहादयु/असन ा कुभायी 
 

चल्  ु

 

श्री उच्च अदार  जनकऩयु 
वा अन् यग  

 

 

वैकञ्जल्ऩक मोग्म ाक्रभ् 
 

मो.क्र.नॊ. योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ थय/ठेगाना फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

१ 260021 योशनी थऩरीमा, च युारे-१, नवुाकोट सफशयुाज/सररा येशभयाज 

२ 150061 यञ्जन्ज ा असधकायी, सबयकोट-७, गोयिा चडुाभणी/कभरा फकफहादयु 
 

 

 
 

...................    ..............................         ............................ 
(भाधफ ञ्जिसभये)    (डा. याभगोववन्द अमाार)      (कुभाय ऩौडैर) 
शािा असधकृ        केन्रीम प्रस सनसध         उऩसञ्जचव 

 

 

 

नोट्  
मस ववऻाऩनभा सरञ्जि  ऩयीऺाफाट अन् वाा ााको रासग छनौट बई अन् वाा ााभा सञ्जम्भसर  बएका उम्भेदवायहरूरे प्राताङ गयेको 
कूर प्राताङाकको सम्फञ्जन्ध  उम्भेदवायरे मो नस जा प्रकाशन बएको सभस रे ७(सा ) र्दनऩसछ अको ७(सा ) र्दनसम्भ आमोगको 
website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user फाट हेना सवकने व्महोया जानकायी गयाइन्छ । 

 

ऩनुश्च् ससपारयश ऩत्रको रासग सभस  2078/06/1५ ग े सफहान ११:०० फजेऩसछ कामाारमभा सम्ऩका  गनुाहनु अनयुोध छ । 


