
                 मोहन्याल गाउँपाललका 

                    गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

                                लिमडी कैलाली 

                           सुदरु पलिम प्रदशे नेपाल 

प.स.ं:- ०७६/०७७                च.नं.:-                                     लमलि:- २०७६/०७/१४  

   रालिय पररचय पत्र िथा पलिकरण लिभागको सामालिक सुरक्षा िथा व्यलिगि घटना दिाय प्रणाली 

सुदढृीकरण आयोिना (SSSPCR) कायायन्वयन गनय सेवा ईकाइका लागी िनशलि छनौट मापदण्ड २०७६ 

अनुसार  Mis operator पदको संलक्षप्त सुचीमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली यस प्रकार रहकेो छ । 

लस.नं. रोल नं. आवेदकको नाम 

(नेपालीमा) 

आवेदकको नाम 

(अंग्रिीमा) 

िुवाको नाम (अंग्रिीमा) 

१ १५४१२ ददनेश माझी Dinesh Majhi Prasade Majhi 

२ ६००६ ददपक रानामगर Dipak Ranamagar Man Bahadur 

Ranamagar 

३ ६४३४६ नयाराम िडुवाल Nayaram Baduwal Paharam Baduwal 

४ ७८५४ भद्र प्रसाद अलिकारी Bhadra Prasad 

Adhikari 

Bhuminda 

Adhikario 

 

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

गणेश दत्त ओझा 

प्रमुि प्रशासदकय अलिकृि 

 



                  
 

 

 

 

                 मोहन्याल गाउँपाललका 

                    गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

                                लिमडी कैलाली 

                           सुदरु पलिम प्रदशे नेपाल 

प.स.ं:- ०७६/०७७                च.नं.:-                                     लमलि:- २०७६/०७/१४  

       रालिय पररचय पत्र िथा पलिकरण लिभागको सामालिक सुरक्षा िथा व्यलिगि घटना दिाय प्रणाली 

सुदढृीकरण आयोिना (SSSPCR) कायायन्वयन गनय सेवा ईकाइका लागी िनशलि छनौट मापदण्ड २०७६ 

अनुसार  Field सहायक पदको संलक्षप्त सुचीमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली यस प्रकार रहकेो छ । 

लस.नं. रोल नं. आवेदकको नाम 

(नेपालीमा) 

आवेदकको नाम 

(अंग्रिीमा) 

िुवाको नाम (अंग्रिीमा) 

१ ८८२२ कृष्ण िहादरु आचायय Krishna Bdr 

Acharya 

Bhot Bahadur 

Acharya  

२ ५३६४८ िपेन्द्र लि.क Tapendra B.K Nar Bdr B.k 

३ ३९३६४ ददपेन्द्र िहादरु िारामी 

मगर 

Dipendra Bdr 

Tarami Magar 

Amar Singh Tarami 

Magar 

४ ८००७ भद्र प्रसाद अलिकारी Bhadra Prasad 

Adhikari 

Bhuminda 

Adhikario 



५ १९०३० भलिष्य िस्नेि Bhabishya Basnet Guman Singh 

Basnet 

६ १५५३६ रिन िहादरु माझी Ratan Bdr Majhi Prasade Majhi 

 

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

गणेश दत्त ओझा 

प्रमुि प्रशासदकय अलिकृि 

 

                                   मोहन्याल गाउँपाललका 

                    गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

                                लिमडी कैलाली 

                           सुदरु पलिम प्रदशे नेपाल 

प.स.ं:- ०७६/०७७                च.नं.:-                                     लमलि:- २०७६/०७/१९ 

 

 

 

सचूना प्रकालशि लमलििः २०७६/०७/१९ गि े
 

रालिय पररचय-पत्र िथा पंिीकरण लवभागको लमलििः २०७६/०७/०१ गिकेो पत्रानुसार सामालिक सरुक्षा िथा 

व्यलिगि घटना दिाय प्रणाली सुदलृिकरण आयोिना (SSSPCR) कायायन्यवय गनय सेवा इकाईको लालग 

िनशलि छनौट सम्िलन्ि मापदण्ड, २०७६ अनुसार यस गाउँपाललकाको लालग MIS Operator र Field 

सहायक पदको अन्िरवािाय िथा कम््युटर सीप परीक्षण परीक्षा दहेायको लमलि, समय र स्थानमा उपलस्थि भई 

परीक्षामा सामेल हुन िानकारीका लालग यो सूचना प्रकालशि गररएको छ । 
 

अन्िरविाय िथा कम््यटुर सीप परीक्षण परीक्षा िाललका  

MIS Operator र Field सहायक पदको परीक्षा सम्िन्िी सूचना । 



क्र.स.ं पद कम््यटुर सीप परीक्षण अन्िरवािाय  स्थान 

१ MIS Operator २०७६ /०७/ २५ गिे लवहान १२:०० ििे २०७६ /०७/ २५ गिे ददउँसो २:०० 

ििे 

मोहन्याल-

३,फलेिसौना 

२ Field सहायक - २०७६ /०७/ २५ गिे ददउँसो ३:०० 

ििे 

मोहन्याल-

३,फलेिसौना 

 अन्िरवािायमा सहभागी हुदँा साथमा राख्नु पन ेकागिािहरु : 

१. शैलक्षक योग्यिाको प्रमाण पत्रको प्रलिललपी 

२. नेपाली नागररकिाको  प्रमाण पत्रको प्रलिललपी  

३. अनुभवको प्रमाण पत्रको प्रमाण पत्रको प्रलिललपी                                     ..........................                                                                               

                                                                                                            गणेश दत्त ओझा 

प्रमुि प्रशासदकय अलिकृि 

नोट : थप िानकारीका लागी मोिाईल न.ं९८४८८४४८३३ सम्पकय  राख्नहुोला । 

 


