लोक सेवा आयोग

काठमाड ौं कार्ाालर्
(अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा)

नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं

 ०१-४११५८३१, ४११५८३३, ४११५८३४ फ्याक्स नं- ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना
िूचना नौं ४८०/०७५-७६, समसि २०७६/३/२७
यस कायाा लयको सवज्ञापन नं. ११९०७/०७५-७६ (अपाङ्ग), िौंर्ुक्त िथा एकीकृि परीक्षा प्रणाली अन्तगा र् नेपाल ले खापरीक्षण िेवा
र व्यवस्थासपका िौंिद िेवा अन्तगा र्का सवसिन्न समूहका रा.प.अनौं. प्रथम श्रेणी, नार्व िुब्बा वा िो िरह पदको माग पद सं ख्या २ (दु ई)
का लासग सलइएको अन्तरवार्ाा मा उपस्थथर् ६ (छ) जना उम्मेदवारहरुको सलस्खर् परीक्षाको प्राप्र्ाङ्क, कम्प्युटर सीप परीक्षणको अङ्क र्था
अन्तरवार्ाा को औषर् अङ्क समेर्को कूल योगबाट दे हाय बमोसजम योग्यर्ाक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयु स्िका लासग सनजहरुको
से वा, समूह र कायाा लय रोजाइको प्राथसमकर्ाक्रमका आधारमा सनम्प्न से वा/समूह र्था कायाा लयमा ससफाररश गने सनणा य िएको हुुँ दा सम्बस्िर्
सबै को जानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररश र्ोग्यिाक्रम िूचीीः
र्ो.क्र.
रोल
उम्मे दवारको नाम, थर र विन
बाबु /आमाको नाम
नौं.
नम्बर
दु गाबहादु र ओली
1
136441
बेदराम/पसवत्रा
िलाक्चा-१, रुकुम
2

132869

रुद्रसवर काकी
कोहलपुर-३, बाुँ के

स्खमे /धनसरी

वैकल्पिक र्ोग्यिाक्रम िूचीीः
वै.र्ो.क्र.
रोल
उम्मे दवारको नाम, थर र विन
बाबु /आमाको नाम
नौं.
नम्बर
िेषराज सनरौला
1
141728
कासशराम/सवष्णुकुमारी
सबर्ाा मोड-८, झापा
2

134506

3

133725

द्रष्टव्यीः

बालाराम शमाा
खररगैरा-१, दै लेख
राजकुमार दाहाल
सदिेल रुपाकोट मझुवागढी-६, खोटाङ

बाजे को
नाम
खलबहादु र
ग्वामे

बाजे को
नाम

सिफाररश गररएको
िे वा/िमू ह
सनकार्
ने पाल
महाले खापरीक्षकको
ले खापरीक्षण

कायाालय, बबरमहल

व्यवथथासपका

संघीय संसद ससचवालय,

संसद, सा.प्र.

ससंहदरवार

िम्भाव्य िे वा/िमू ह

दार्ाराम

व्यवथथासपका संसद/ने पाल ले खापरीक्षण

काशीराम/ननकली

गोरे

व्यवथथासपका संसद/ने पाल ले खापरीक्षण

लसलर्बहादु र/सललमाया

सहर्मान

व्यवथथासपका संसद/ने पाल ले खापरीक्षण

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

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

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

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

(रामप्रिाद प डे ल)

(सनमराज भट्टराई)

(र्ुवराज पोखरे ल)

नायव सु ब्बा

शाखा असधकृर्

उपससचव

