लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाालय
राजपरु , डोटी

ससफारीस सम्बन्धी सच
ू ना

सचू ना नं. ५४/०७६-७७, मिम िः- २०७६/११/११
यस कायाालयको स्थानीय तह अन्तर्ात ववज्ञापन नं. १५८०६÷०७५–७६ (खुला) ववववध सेवा, पााँचौ तह, महिला ववकास

ननरीक्षक पिको मार् पि संख्या ३ (तीन) का लागर् सलखित परीक्षाबाट कम््यट
ू र सीप परीक्षण परीक्षाका लागर् छनौट

भएका ७ जना उम्मेिवारहरुको समतत २०७६।११।११ मा संचालन भएको कम््यट
ू र सीप परीक्षण परीक्षा र अन्तवााताामा

उपस्स्थत ७ (सात) जना उम्मेिवारहरुको सलखित परीक्षाको प्रा्तांक, कम््यट
ू र सीप परीक्षण परीक्षाको प्रा्ताङ्क र

अन्तवाातााको औषत अङ्क समेतको आधारमा िे हाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मेिवारहरुको रोजाइको
प्राथसमकताक्रम बमोस्जम िे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी तनयस्ु क्तको लागर् ससफाररस र्ने र्री समतत २०७६।११।११ मा
तनणाय भएको हुुँिा सम्बस्न्धत सबैको जानकारीको लागर् यो सच
ू ना प्रकाशन र्ररएको छ ।

ससफाररश योग्यताक्रम
यो.क्र.

रोल नं.

नाम, थर

१

७७००७१

सुमित्रा थापािगर

२

७७०३४५

ओिकुिारी मि.क.

३

७७०१७२

इन्दु कुिारी जोशी

नं.

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

दि.दि.न.पा.-६, डोटी
दवरे न्द्रनगर न.पा.-११,
िु खेत
घोडाघोडी न.पा.-५,
कैलाली

ससफाररश भएको

बाजेको नाम

दिजेन्द्र/कलावती

लालिहािु र

कुलदवर/ईिरा

नरदवर

दिनेिप्रिाि/गोिावरी िे वी

नारायणित्त

स्थाननय ति
दिखर नगरपादलका,
डोटी
िु ढीगगा नगरपादलका,
िाजुरा
िु ङ्गल नगरपादलका,
िझाङ्ग

a}slNks pDd]bjf/ M—
a}=of]=qm=g+

/f]n g+=

gfd, y/

१

७७०३३४

िु दनताकुमारी भण्डारी

7]ufgf
तलकोट गा.पा.-५, िझाङ्ग

afa'÷cfdfsf] gfd

afh]sf] gfd

पिमिहािु र/दिद्धकला

केिव

c:yfoL ;"rL M—
of]=qm=g+=

/f]n g+=

१

७७००६६

gfd, y/
तु लिीकुमारी कठायत

afa'sf] gfd
दभमिहािु र/कमलािे वी

afh]sf] gfd
िवव दजत

b|i6Jo M— c:yfoL lgo'lQmsf] nflu a}slNks pDd]bjf/x?nfO{ klxnf] k|fyldstf lbO{g] 5 .
gf]6 M !_ dfly pNn]lvt lj1fkgdf lnlvt k/LIffaf6 cGtjftf{sf nflu 5gf}6 eO{ cGtjf{tf{df ;lDdlnt ePsf pDd]b \jf/x?n] k|fKt u/]sf] s"n
k|fKtfÍ ;DalGwt pDd]b\jf/n] of] glthf k|sfzg ePsf] ldltn] & lbg kl5 csf]{ & lbg;Dd cfof]usf] website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user af6 x]g{ ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 .
@_ l;kmfl/; ePsf pDd]bjf/x?n] ldlt @)&^.!!.!$ ut] !!M#) ah] l;kmfl/; kqsf nfuL ;Dks{ /fVg x'g hfgsf/L u/fO{G5 .

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

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

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

zfvf clws[t

pk–;lrj

sfof{no k|d'v

xl/axfb'/ rGb

OZj/L k|;fb cof{n

nfn axfb'/ sfsL{

फोनः ०९४-४४०१४७, फ्याक्सः ०९४-४४०१७८, Website: www.psc.gov.np , Email: farwestern@psc.gov.np

