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लकसान सचूीकरण सहजकताय (गणक) लसफाररस सम्बन्धी सूचना  

र्स शकु्लवगण्डकी  नगरपवषलकवको आषथयक र्िय २०७८/७९ को स्र्ीकृत र्वषियक कवर्यक्रम अनसुवर षकसवन सचूीकरण 

कवर्यक्रम कवर्वयन्र्र्नको लवषग षकसवन सचूीकरण सहजकतवय (गणक) को दरखवस्त आह्ववन गररएकोमव षकसवन 

सचूीकरण कवर्यक्रम कवर्वयन्र्र्न तथव समन्र्र् सषमषतबवट षसफवररस तपषशलकव उमेद्ववरहरूलवई छनौट गररएकवले 

सफल उमेद्ववरहरूले र्स नगरपवषलकवको कृषि तथव पशसेुर्व शवखवमव सम्झौतवको लवषग षमषत २०७९/०२/३० गते  

षबहवन षिक १० बजे र्स नगरपवषलकवको आषथयक षर्कवस शवखवमव सम्पकय  रवख्नहुुनको लवषग र्ो सचूनव प्रकवषशत 

गररएको छ । 

तपलशल 

लसफाररस उिेद्वार 

र्ोग्र्ताक्रि उिेद्वारको नाि ठेगाना कैलफर्त 

१ प्रषमलव षसग्दले शकु्लवगण्डकी  -  ११  

२ सषजजर् भट्टरवई शकु्लवगण्डकी  -  ८  

३ प्रषतक्षव षगरी शकु्लवगण्डकी  -  १०  

४ पषु्पव खड्कव शकु्लवगण्डकी  -  ११  

५ षदप कुमवर उपवध्र्वर् शकु्लवगण्डकी  -  ५  

६ भवर्नव श्रेष्ठ शकु्लवगण्डकी  -  ११  

७ प्रज्र्ल थवपव शकु्लवगण्डकी  -  १०  

८ सषुस्मतव खड्कव शकु्लवगण्डकी  -  १०  

९ सषृि मरवसेनी शकु्लवगण्डकी  -  ८  

१० श्रद्धव प्रधवन हटेौडव २ मकर्वनपरु  

११ लेखमवर्व षर्क शकु्लवगण्डकी  -  १२  

१२ सषमतव गौतम शकु्लवगण्डकी  -  १२  

१३ अषनि अषधकवरी शकु्लवगण्डकी  -  ५  

१४ इश्वर सवपकोटव शकु्लवगण्डकी  -  ८  

१५ नषमतव अषधकवरी शमवय शकु्लवगण्डकी  -  १०  
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वैकलपपक उिेद्वार 

र्ोग्र्ताक्रि उिेद्वारको नाि ठेगाना कैलफर्त 

१ संषगतव सवपकोटव लम्सवल शकु्लवगण्डकी -  ११  

२ पदम पररर्वर शकु्लवगण्डकी -  ९  

३ रवजन महत शकु्लवगण्डकी -  १०  

४ सषर्नव षिषमरे  शकु्लवगण्डकी -  ११  

५ अषनतव षर्क शकु्लवगण्डकी -  ११  

६ ररतव पोख्रेल भट्टरवई शकु्लवगण्डकी -  ११  

७ रषर्न भण्डवरी  शकु्लवगण्डकी -  ११  

८ दगुवय षसंह गरुुङ शकु्लवगण्डकी -  १२  

९ सरुज रवनवभवट  शकु्लवगण्डकी -  ५  

१० सोषनर्व षर् क  शकु्लवगण्डकी -  ५  
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