लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजान एवम् अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)
िूिना नं. ३००/०७६-७७
२०७६।०९।०७
आयोगको िनकुटा कायाा लयको स्थानीय तह अन्तगात सवज्ञापन नं. १०१०१/०७५-७६ (खुला), आडथाक योजना तथा तथ्याङ्क सेिा, तथ्याङ्क
समूह, छै ठौं तह, तथ्याङ्क अडधकृत पदको माग पद संख्या २ (दु ई) का लाडग डलखखत परीक्षाबाट अन्तिाा ताा को लाडग छनौट भएका ४ (चार)
जना उिे दिारहरुको डमडत २०७६।०९।०४ गते अन्तिाा ताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपखस्थत ४ (चार) जना उिे दिारहरुको
अन्तिाा ताा , सामूडहक परीक्षण र डलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तां कको आधारमा दे हाय बमोडजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
उिे दिारहरुको रोजाइको प्राथडमकताक्रम बमोडजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी डनयु खिको लाडग संघीय माडमला तथा सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयमा डसफाररश गने गरी डमडत २०७६।०९।०७ मा डनणा य भएको हुुँ दा सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लाडग यो सूचना
प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

१

५००२७ प्रेम नेपाल

२

५००२३

ध्रब
ु अधिकारी

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

इलाम-८, इलाम

डिल्लीराम/लक्ष्मी

गंगाप्रसाद

चण्डीस्थान-२, लमजुङ्ग

भुपाल/सीता

गणे शबहादु र

सिफाररश भएको स्थानीय
तह
ईटहरी उपमहानगरपाडलका,
सुनसरी
धरान उपमहानगरपाडलका, सुनसरी

वैकल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

५०००३

उम्मे दवारको नाम थर

कमलराज धिरी

ठे गाना

बाजेको नाम

बाबु /आमाको नाम

काडलका-७, डसन्धुपाल्चोक डचत्रबहादु र /जुलुम

मानबहादु र

अस्थायी योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

उम्मे दवारको नाम थर

रोल नं.

बाजेको नाम

बाबुको नाम

१

५०००७ खिेन्द्र पौडेल

कुलप्रसाद

हररप्रसाद

२

५००२५ केशब लाममछाने

डतलाराम

धमादत्त

३

५०००४

खुलानाथ

रुपनारायण

_____________
(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा असिकृत

सािर िौतम

_____________
(सवष्णु पौडे ल )
शाखा असिकृत

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिसिव

नोटः
यस डिज्ञापनमा डलखखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लाडग छनौट भई अन्तिााताामा सखिडलन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्धत उिे दिारले यो नडतजा प्रकाशन भएको
डमडतले ७ (िात) डदन पडछ अको ७ (िात) डदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सडकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्द्तर्ााताा तथा मसफाररश शाखा

