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एकमषु्ट योग्यताक्रम सचूी 
सूचना नं. :- २०/०७५-७६, ममततिः- २०७५/०६/२५ 

 

यस कायाालयको वव.न.ं१४८५१/०७४-७५(खुला) र वव.न.ं१४८५२/०७४-७५(मधेशी), आर्थाक योजना तथा तथयाकं 
सेवा, तथयांक समहू, रा.प.अनकंकत द्ववतीय शे्रणी, गणक पदको माग सखं्या २(दईु) मा ननयकु्ततका लार्ग ससफाररश 
भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोक्जमको एकमषु्ट योग्यताक्रमको सचूी कायम 
हुन आएको व्यहोरा सम्बक्धधत सबकैो जानकारीका लार्ग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ ।  

 

एकमषु्ट योग्यताक्रम सचूीिः- 
योग्यता
क्रम 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर  मसफाररश गररएको 
ववज्ञापन नं. 

खलुा/समावेशी कैफफयत 

१ ३०००२१ अशोक कुमार यादव १४८५१/०७४-७५ खलुा  

२ ३००३१२ रुपेश कुमार झा १४८५२/०७४-७५ मधेशी  

 
 

द्रष्टव्यिः- 
 यस ववज्ञापनको अधतवााताामा सक्म्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बक्धधत उम्मेदवारले यो 

ननतजा प्रकाशन भएको समनतले ७ ददनपनछ अको ७ ददन सम्म आयोगको Website:- 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सककने व्यहोरा जानकारी गराइधछ ।  

 ससफाररश भएका उम्मेदवारहरुलाई समनत २०७५/०६/२८ गत े१.०० बजेपनछ ससफाररश पत्र ददइनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

(ननमकाधत आचाया) (कमल ज्ञवाली) (श्रीनारायण झा) (ओमबहादरु खड्का) 
   नायब सुब्बा  शाखा अर्धकृत केधरीय प्रनतननर्ध     उपसर्चव 
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उम्मेदवार मसफाररश सम्बन्धी सचूना 
सूचना नं. :- १९/०७५-७६, ममततिः- २०७५/०६/२५ 

 

यस कायाालयको वव.न.ं १४८५२/०७४-७५(मधेशी), आर्थाक योजना तथा तथयांक सेवा, तथयांक समहू, 
रा.प.अनकंकत द्ववतीय शे्रणी, गणक पदको माग सखं्या १(एक) का लार्ग सलइएको अधतवााताामा उपक्थथत उम्मेदवार 
सखं्या ६(छ)को सलखखत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अधतवाातााको  औषत प्राप्ताङ्क तथा शकै्षक्षक योग्यताको शे्रणी वापतको 
अङ्क समेतको कुल योगबाट देहाय बमोक्जम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी ननयकु्ततका लार्ग ननम्न 
कायाालयमा ससफाररश गने ननणाय भएको हुुँदा सम्बक्धधत सबकैो जानकारीका लार्ग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ ।  

 

मसफाररश योग्यताक्रम सचूीिः- 
यो.क्र.
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर 
र वतन 

बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम मसफाररश गररएको कायाालय 

१ ३००३१२ रुपेश कुमार झा 
वपपरा-३, महोत्तरी । 

ववनोद/करसमला देवी चुल्हाइ क्जल्ला प्रशासन कायाालय, 
प्यूठानले तोके बमोक्जम । 

 

बकैल्पपक योग्यताक्रम सचूीिः- 
यो.क्र.न.ं रोल न.ं उम्मेदवारको नाम, थर र वतन बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ ३००३५५ संजय कुमार साह 

शहहदनगर-७, धनुषा । 
रामववलास/उमठी देवी दहराइ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ननमकाधत आचाया) (कमल ज्ञवाली) (श्रीनारायण झा) (ओमबहादरु खड्का) 
   नायब सुब्बा  शाखा अर्धकृत केधरीय प्रनतननर्ध     उपसर्चव 
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उम्मेदवार मसफाररश सम्बन्धी सचूना 
सूचना नं. :- १८/०७५-७६, ममततिः- २०७५/०६/२५ 

 

यस कायाालयको वव.न.ं १४८५१/०७४-७५(खुला), आर्थाक योजना तथा तथयाकं सेवा, तथयांक समहू, 
रा.प.अनकंकत द्ववतीय शे्रणी, गणक पदको माग सखं्या १(एक) का लार्ग सलइएको अधतवााताामा उपक्थथत उम्मेदवार 
सखं्या ३(तीन)को सलखखत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अधतवाातााको  औषत प्राप्ताङ्क तथा शकै्षक्षक योग्यताको शे्रणी वापतको 
अङ्क समेतको कुल योगबाट देहाय बमोक्जम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी ननयकु्ततका लार्ग ननम्न 
कायाालयमा ससफाररश गने ननणाय भएको हुुँदा सम्बक्धधत सबकैो जानकारीका लार्ग यो सचूना प्रकासशत गररएको छ ।  

 

मसफाररश योग्यताक्रम सचूीिः- 
यो.क्र.
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर 
र वतन 

बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम मसफाररश गररएको 
कायाालय 

१ ३०००२१ अशोक कुमार यादव 

मुखखयापट्टी मुसहरतनया 
गा.पा.-४, धनुषा । 

हरर नारायण/अननता 
देवी 

देव नारायण क्जल्ला प्रशासन कायाालय, 
दाङले तोके बमोक्जम । 

 

बकैल्पपक योग्यताक्रम सचूीिः- 
यो.क्र.न.ं रोल न.ं उम्मेदवारको नाम, थर र वतन बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ ३००३९७ हुकुम पौडले 

घोराही उपमहानगरपामलका-९, दाङ । वपताम्बर/मुगा देवी वेदप्रसाद 
 

अस्थायी योग्यताक्रम सचूीिः- 
यो.क्र.न.ं रोल न.ं उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१ ३००३५५ संजय कुमार साह रामववलास दहराइ 
२ ३००२१९ मखन साह हररचधर रामथवरुप 
३ ३००२९३ राजेश बहादरु खडायत रामबहादरु उद्धवससहं 

 

 

 

 

 

 

(ननमकाधत आचाया) (कमल ज्ञवाली) (श्रीनारायण झा) (ओमबहादरु खड्का) 
   नायब सुब्बा  शाखा अर्धकृत केधरीय प्रनतननर्ध     उपसर्चव 
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