लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाालय
राजपरु , डोटी

ससफारीस सम्बन्धी सच
ू ना

सचू ना नं. ५७/०७६-७७, मिम िः- २०७६/११/२२
यस कायाालयको स्थानीय तह अन्तर्ात विज्ञापन नं. १५८१४÷०७५–७६ (खुला) विविध सेिा, चौथो तह, सहायक

कम््यट
ू र अपरे टर पिको मार् पि संख्या ५ (पााँच) का लागर् सलखखत परीक्षाबाट कम््यट
ू र प्रयोर्ात्मक परीक्षाका लागर्
छनौट भएका २८ जना उम्मेििारहरुको समतत २०७६।११।२१ र २२ र्ते संचालन भएको कम््यट
ू र प्रयोर्ात्मक परीक्षा र

अन्तिााताामा उपस्स्थत १७ (सत्र) जना उम्मेििारहरुको सलखखत परीक्षाको प्रा्तांक, कम््यट
ू र प्रयोर्ात्मक परीक्षाको प्रा्ताङ्क

र अन्तिाातााको औषत अङ्क समेतको आधारमा िे हाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मेििारहरुको रोजाइको
प्राथसमकताक्रम बमोस्जम िे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी तनयस्ु क्तको लागर् ससफाररस र्ने र्री समतत २०७६।११।२२ मा
तनर्ाय भएको हुाँिा सम्बस्न्धत सबैको जानकारीको लागर् यो सच
ू ना प्रकाशन र्ररएको छ ।

ससफारिश योग्यताक्रम
यो.क्र.
नं.

िोल नं.

नाम, थि

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

ससफारिश भएको
स्थाननय तह

१

७७०४४७

हरि चन्द्र वि.क.

गु र्भाकोट न.पभ-३, सु र्खेत

दले/गोल्मभ

ढोली

वदपभयल वसलगढी
नगिपभवलकभ, डोटी

२

७७००२०

पिन कुमभि महतो

विष्णु गभ.पभ-७ सलभावह

प्रेमसभगि/वगतभदे िी

प्रगभस

विर्खि नगिपभवलकभ, डोटी

३

७७०४६०

र्ित प्रसभद उपभध्यभय

दु ल्लु न.पभ-५, दै लेर्ख

विष्णु /गगभदे िी

र्गिवत

बु ढीगं गभ नगिपभवलकभ,
बभजुिभ

४

७७००७४

बभाँ चमल थभपभ

वहमभवल गभ.पभ-२, बभजुिभ

वहिभलभल/जलुमनी

िभमचन्द्र

बवडमभवलकभ नगिपभवलकभ,
बभजुिभ

५

७७०१०५

गोपभल बहभदु ि बोहिभ

सु नायभ गभ.पभ-८, बै तडी

दभनवसं ह/मनेदेिी

परुिभ

बु ङ्गल नगिपभवलकभ, बझभङ्ग

gf]6 M

!_ dfly pNn]lvt lj1fkgdf lnlvt k/LIffaf6 cGtjftf{sf nflu 5gf}6 eO{ cGtjf{tf{df ;lDdlnt ePsf pDd]b \jf/x?n] k|fKt u/]sf] s"n
k|fKtfÍ ;DalGwt pDd]b\jf/n] of] glthf k|sfzg ePsf] ldltn] & lbg kl5 csf]{ & lbg;Dd cfof]usf] website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user af6 x]g{ ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 .
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फोनः ०९४-४४०१४७, फ्याक्सः ०९४-४४०१७८, Website: www.psc.gov.np , Email: farwestern@psc.gov.np

