लोक सेवा आयोग

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्दे शिालय

वेवः www.psc.gov.np

(अन्तवााताा तथा नसफारिश शाखा)

इमेलः machheni@psc.gov.np

ियााँ बािेश्वि, काठमाडौं

फोिः ०१-४११५८३३

सूचिा िं - २६०/०७३-७४, नमनत २०७3/1१/६ गते
यस निर्दे शिालयको ववज्ञापि िं. 1152४/०७2-७3 (आदर्दवासी/जिजानत), िेपाल ववववध सेवा, िाजपत्र अिंवकत प्रथम
श्रे णी, कम्प्युटि अपिे टि पर्दको माग पर्द सं ख्या ११ (एघाि) का लानग नलइएको अन्तिवाताामा उपस्थथत उम्पमेर्दवाि सं ख्या

६४

(चौसठ्ठी) को नलस्खत पिीक्षाको प्रा्ताङ्क, शैस्क्षक योग्यताको श्रे णी वापतको अङ्क, प्रयोगात्मक पिीक्षाको प्रा्ताङ्क तथा अन्तिवातााको
औसत अङ्क समेतको कुल योगबाट र्दे हाय बमोस्जम योग्यताक्रम कायम हुि आएकोले कायाालय िोजाईको प्राथनमकताक्रमका आधािमा
थथायी नियुस्िको लानग निम्पि कायाालयमा नसफारिश गिे निणाय भएको हुाँर्दा सम्पबस्न्धत सबै को जािकािीको लानग यो सू चिा प्रकास्शत
गरिएको छ ।
नसफारिश योग्यताक्रम सूचीः
यो.क्र.
िं.

िोल िम्पवि

1

131468

2

131078

3

131572

4

130579

5

131031

6

131763

7

131636

8

130759

9

130684

10

130553

11

131171

उम्पमेर्दवािको िाम, थि ि वति
शङ्कि श्रे ष्ठ,
नभमेश्वि-२, र्दोलखा
मुगािाम िाइा,
आपटाि-३, उर्दयपुि
सं स्जबित्ि बज्राचाया,
काठमाडौं-१४, काठमाडौं
र्दुगाालाल िाई,
आाँखीसल्ला-५, धिकुटा
मिोजकुमाि चौधिी,
सन्तपुि-९, िौतहट
सुनिल चौधिी,
िं गपुि-१, िौतहट
सनमिचन्र लामा,
भ ुम्पलुटाि-२, काभ्रेपलाञ्चोक
पुरुिोत्तम चौधिी,
भर्दै या-५, नसिहा
निजाि श्रे ष्ठ,
चौतािा-७, नसन्धुपाल्चोक
दर्दपेश तामाङ्ग,
जोिपाटी-४, काठमाडौं
िवव श्रे ष्ठ,
वीिगंज-२,पसाा

बाबु/आमाको िाम

बाजेको िाम

नसफारिश गरिएको कायाालय
अस्ख्तयाि र्दुरुपयोग अिुसन्धाि

स्शबकुमाि/मैयााँ

ित्िबहार्दुि

उत्तिबहार्दुि/मीिकुमािी

कृनतमाि

मुकुन्र्दित्न/पुष्पर्दे वी

इन्रित्न

नमलि/कृष्णकुमािी

सैिध्वज

रिधुलाल/सुनिला

झागह

िामसेवक/वहिावतीर्दे वी

लालक

अम्पबिबहार्दुि/कास्न्छ

वविबहार्दुि

र्दे विािायण/हरिहि

बम

नमिबहार्दुि/ित्िमाया

ििबहार्दुि

मालपोत कायाालय, नसन्धुपाल्चोक

दर्दिेश/र्दुगाा

स्जिा

स्जल्ला प्रशासि कायाालय, िामेछाप

िोशिमािनसं ह/नबिा

गोववन्र्दमाि

स्जल्ला निवााचि कायाालय, िसुवा

1

आयोग, टं गाल
क्षेत्रीय निवााचि कायाालय, बबिमहल,
काठमाडौं
अस्ख्तयाि र्दुरुपयोग अिुसन्धाि
आयोग, टं गाल
कृवि ववकास मन्त्रालय, नसं हर्दिवाि
अस्ख्तयाि र्दुरुपयोग अिुसन्धाि
आयोग, टं गाल
खािेपािी तथा सिसफाई नडनभजि
कायाालय, पसाा
सवािी चालक अिुमनत पत्र, बागमती,
लनलतपुि
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय नसं चाई
निर्दे शिालय, लनलतपुि

वैकस्ल्पक योग्यताक्रम सूचीः
वै.यो.क्र.िं.

िोल िम्पवि

1

130416

जििाज योन्जि, ठू लोधादर्दङ-७, नसन्धुपाल्चोक

चक्रबहार्दुि/बाली

वखतबहार्दुि

2

131161

िम्पभा श्रे ष्ठ, व्यास-९,तिहुाँ

चन्रमाि/नबमला

धिबहार्दुि

3

131822

सुिेश चौधिी, र्दुगौली-९, कैलाली

खुसीलाल/अमृतार्दे वी

स्शवलाल

रष्टव्यः
•

उम्पमेर्दवािको िाम, थि ि वति

बाबु/आमाको िाम

बाजेको िाम

यस ववज्ञापिको अन्तवााताामा सस्म्पमनलत भएका उम्पमेर्दवािहरुले प्राप्त गिे को कूल प्राप्ताङ्क सम्पबस्न्धत उम्पमेर्दवािले यो िनतजा प्रकाशि भएको नमनतले
७ दर्दि पनछ अको ७ दर्दिसम्पम आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ि ा सवकिे व्यहोिा जािकािी गिाइन्छ ।

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

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

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

(ववकास बथिेत)

(िववलाल शमाा)

(टामलाल पाण्डे)

लेखा अनधकृत

शाखा अनधकृत

2

निर्दे शक

