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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश भएको 

स्थानीय  ह

१ ५०००३ शलेैन्द्र तामाङ्ग च ाँगे-७, त पे्लजुङ्ग खड्गबह दुर/ ररत कुम री र मबह दुर
ईटहरी उप-मह नगरप लिक , 

सुनसरी

२ ५००४३ यज्ञराज यादव मखन ह -३, धनुष भरत/लनयन ब सुदेव
धर न उप-मह नगरप लिक , 

सुनसरी

नोटिः 

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं.  ४०३/०७६-७७

आयोगको धनकुटा क य ाियको स्थ नीय तह अन्तगात लवज्ञ पन नं. १०११०/०७५-७६ (खुि ), लवलवध सेव , छैठ  ंतह, कम्य्युटर इलिलनयर

पदको म ग पद संख्य  २ (दुई) क  ि लग लिखखत परीक्ष ब ट अन्तव ात ाको ि लग छन ट भएक  ४ (च र) जन  उमे्मदव रहरुको लमलत

२०७६।०९।२६ गते प्रयोग त्मक परीक्ष  र लमलत २०७६।१०।०५ गते अन्तव ात ा संच िन भएकोम  अन्तव ात ाम  उपखस्थत ३ (तीन) जन 

उमे्मदव रहरुमधे्य प्रयोग त्मक परीक्ष म  उत्तीर्ा भएक  उमे्मदव रहरुको अन्तव ात ा , स मूलहक परीक्षर्, प्रयोग त्मक परीक्ष  र लिखखत परीक्ष 

समेतको प्र प् ंकको आध रम  देह य बमोलजमको योग्यत क्रम क यम हुन आएकोिे उमे्मदव रहरुको रोज इको प्र थलमकत क्रम बमोलजम

देह यक  स्थ नीय तहहरुम  स्थ यी लनयुखिको ि लग संघीय म लमि  तथ  स म न्य प्रश सन मन्त्र ियम  लसफ ररश गने गरी लमलत

२०७६।१०।०७ म  लनर्ाय भएको हुाँद  सम्बखित सबैको ज नक रीको ि लग यो सूचन  प्रक शन गररएको छ ।

यस लवज्ञ पनम  लिखखत परीक्ष ब ट अन्तव ात ाको ि लग छन ट भई अन्तव ात ाम  सखम्मलिन भएक  उमे्मदव रहरुिे प्र प् गरेको कूि प्र प् ङ्क सम्बखित उमे्मदव रिे यो नलतज  प्रक शन भएको 

लमलतिे ७ (िा ) लदन पलछ अको ७ (िा ) लदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user ब ट हेना सलकने व्यहोर  ज नक री गर इन्छ ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

_______________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमधकृ 

__________________

(अनन्तराज न्यौपाने)

नायब िुब्बा
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