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काठमाड ौं कार्ाालर्
(अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा)

नयााँ बानेश्वर, ाामााौं
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उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना
िूचना नौं १०२/२०७६-७७, समसि २०७६।१२।०४
यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२०१५।२०७५-७६ (खु ला) अनुसार स्थानीय र्ह अन्तगा र् सवसवध िेवा, िह च थो, िहार्क कम्प्युटर
अपरे टर पदको माग पद सं ख्या २ (दु ई) का लासग सञ्चासलर् कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षा र्था अन्तरवार्ाामा उपस्स्थर् ८ (आठ) जना
उम्मेदवारहरुको सलस्खर् परीक्षाको प्राप्र्ाङ्क, कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क र्था अन्तरवार्ााको औषर् अङ्क समेर्को कूल योगबाट दे हाय
बमोसजमको योग्यर्ाक्रम कायम हुन आएकोले सनजहरुको कायाालय रोजाइको प्राथसमकर्ाक्रमका आधारमा र्पससलको स्थानीय र्हका
कायाालयमा स्थायी सनयु स्िका लासग ससफाररश गने सनर्ा य भएको हुुँ दा सम्बस्िर् सबै को जानकारीका लासग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।

सिफारिश योग्यताक्रम िच
ू ीः
यो.क्र.

र,ोल नम्बर,

उम्ाेदवार,ाो नाा, थर, र, मे गाना

१.

३१०५९३

श्यामकृष्ण शाही,
गोदावरी -१४, लसलर्पुर

बु स्िबहादु रहे रालेी/

कालु

मन्डनदे उपुर नगरपासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक

२.

३१०३०२

अन्जना प्रधान,
ठोसे -५, रामेछाप

नारायर्कृष्णपुनुम/ााया

जानकीराम

वे लकोटगढी नगरपासलका,
नुवाकोट

नं .

वैकसपिक योग्यताक्रम िच
ू ीः
वै.यो.क्र.नं.
िोल नम्बि
१.

३१०२९२

अस्थाय िच
ू ीः
अ.यो.क्र.नं.

िोल नम्बि

१.
२.

३१०४६३
३१०४५८

बाबु/आाााो नाा

उम्मेदवािको नाम, थि ि ठे गाना
कैलास मादे न, सशवसर्ाक्षी -७, झापा

उम्मेदवािको नाम, थि
ज्ञानध्वज लामा
सशखर पुनमगर

बाजेाो नाा

ससफारर,श गरर,एाो ाायाालय

बाबु/आमाको नाम
अम्मरकुमारपकुकी/

बाजेको नाम
सन्चराज

बाबुको नाम

बाजेको नाम

सजर्बहादु र
अकबहादु र

सोसभर्
शन्ते

द्रष्टव्यः
१.
२.

यस सवज्ञापनको अन्तरवार्ाामा सस्म्मसलर् उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्िर् उम्मेदवारले यो नसर्जा प्रकाशन भएको समसर्ले ७ (सार्) सदनपसछ
अको ७ (सार्) सदनसम्म आयोगको वेवसाइट http://psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना ससकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

सिफाररश भएका उमेदवारहरुको सिफाररश पत्र समसि २०७६।१२।०५ गिे ११: ३० बजे सदइनेछ ।

...............................

...............................

...............................

(उपेन्द्रबहादु र पुन)

(सनमराज भट्टराई)

(र्ुवराज पोखरे ल)

कम्प्युटर अपरे टर

शाखा असधकृर्

उपससचव

