लोक से वा आयोग

इलाि कायाा लय
०२७-५२००६२, फ्याक्स नं. ०२७-५२१७५५ email: mechi@psc.gov.np
उम्मेदवार मसफाररस सू चना
सू चना नं. २३/०७६-७७
मिम िः २०७६।०८।२४
आयोगको स्थानीय तहको मवज्ञापन नम्बर १०६१०/०७५-७६ (आ.ज.) प्रशासन से वा, सा.प्र., समूह, पाच ौँ ह, सहायक माग पद सिं ख्या १ (एक) का
लाभग भलखित परीक्षाबाट अन्तवाइ ताइ को लाभग छनौट भएका १६ (सोह्र) जना उिे दवारहरुको मिम २०७६।०८।१२ दे ल्पि २२ ग ेसम्म सञ्चाभलत
अन्तवाइ ताइ मा उपखस्थत १५ (पन्ध्र) जना उिे दवारहरु मध्ये भलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तवाइ ताइ समेतको कुल प्राप्तािं कका आधारमा
दे हाय बमोभजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उिे दवारहरूको रोजार्को प्राथभमकताक्रम बमोभजम दे हायको स्थानीय तहहरूमा स्थायी
भनयुखिको लाभग भसफाररश गने गरी मिम २०७६।०८।२४ मा भनणइ य भएको हुाँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लाभग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ
।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

10520

उम्मे दवारको नाि थर
सु मनकुमार रार्इ

ठे गाना

बाबु/आिाको नाि

बाजेको नाि

मसफाररस
सिूह

मसफाररस भएको
स्थानीय ह

अरूण-८, भोजपुर

काशीराज / कल्पना

सोभभतमान

सा.प्र.

मार्इ न.पा., र्लाम

ठे गाना

बाबु/आिाको नाि

बाजेको नाि

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
रोल नं.

१

10587

धजेन्द्र रार्इ

रानीटार-९, पााँ चथर

गजइमान / थाममाया

नरध्वज

सा.प्र.

२

10482

अमरकुमार रार्इ

दे उमार्इ -८, र्लाम

तुलबहादु र / मनसरी

सु कधन

सा.प्र.

३

12606

माङ्गा उराउ

मार्इ -३, र्लाम

जयराम / मालता

राम

सा.प्र.

४

10583

सन्त शेमाइ

भमक्लाजु ङ-२, पााँ चथर

तेजबहादु र / जवरानी

नरभसिं ह

सा.प्र.

५

11324

भजसु मुमुइ सतार

बाह्रदशी-२, झापा

सामलाल / चुड्की

बुधराई

सा.प्र.

६

11628

र्न्द्रकुमारी वार्बा

अमरपु र-१, पााँ चथर

भदलबहादु र / भवरमाया

लालबहादु र

सा.प्र.

(नमवन काकी)
ना.सु.

उम्मे दवारको नाि थर

मसफाररस हुन सक्ने संभाव्य
सिूह

यो.क्र. नं.

( हरर प्रसाद प डे ल )
शािा अमिकृ

(मभि प्रसाद सुवेदी)
के.प्र.

(नारायण प्रसाद कोइराला )
उप समचव

नोट :
यस भवज्ञापनमा भलखित परीक्षाबाट अन्तवाइ ताइ को लाभग छनौट भई अन्तवाइ ताइ मा सखिभलत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तािं क सम्बखित उिेदवारले यो नभतजा प्रकाशन भएको भमभतले ७
(सा ) भदन पभछ अको ७ (सा ) भदनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नइ सभकने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।
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