
यो.क्र.नं.
मास्टर 
आई.डी.

रोल नं.
उम्मेदवारको 
नाम, थर

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश गररएको कायाालय

1 918448 ३१००५७ देवेन्द्रकुमार िाह कटहररया-3, रौतहट ित्यनारायण/पियररया िमत

2 995794 ३१००२९ िसमक्षा चौधरी राप्ती-5, दाङ जंजजरु/रामरसत जोखन

यो.क्र.नं.
मास्टर 
आई.डी.

रोल नं. ठेगाना
बाब/ुआमाको 

नाम
बाजेको नाम

1 1049898 ३१००३६ बगनािकाली-4, िाल्िा
गणेशप्रिाद/ 
यमकला

घनश्याम

यो.क्र.नं.
मास्टर 
आई.डी.

रोल नं. ठेगाना
बाब/ुआमाको 

नाम
बाजेको नाम

1 98066 ३१०००८ दधुौली-3, सिन्द्धलुी
ददनानाथ/ 
िंपहता

जशवशंकर

2 1053937 ३१००४०
बारिाक िसुलकोट-8, 
गोरखा

बनबहादरु/ 
मनकुमारी

लालबहादरु

3 2686 ३१०००१ ठाकुरबाबा-8, बददाया
हकुुमानन्द्द/ 
कृष्णदेवी

चन्द्रप्रिाद

नोटः 

२  सिफाररश भएका उम्मेदवारलाई सिफाररश ित्र समसत २०७९।11।5 गते ददनको 4.०० बजे िसि ददइनिे । 

सिफाररश िम्बन्द्धी िूचना

लोक िेवा आयोग

काठमाडौं कायाालय
(अन्द्तरवाताा तथा सिफाररश शाखा)

                                                                                   अनामनगर, काठमाडौं 

(अन्द्तवााताा- 01-४771981, िरीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्ि नं - ०१४771983, इमेलः kathmandu@psc.gov.np)

िूचना नं. 241/२०७9-80, समसत २०७9।11।04

सिफाररश योग्यताक्रमः

बैकजल्िक योग्यताक्रमः

1

अस्थायी योग्यताक्रमः

उम्मेदवारको नाम, थर

कपवन्द्र वस्याल

उम्मेदवारको नाम, थर

पटकानाथ िवेुदी

िसुनल िोख्रले

मरुण पवभाग, सिंहदरवार, 
काठमाडौं।

कुशल बराम

यि कायाालयको पवज्ञािन नं. १2086/०७8-७9 (खलुा), नेिाल जशक्षा िेवा, मरुण िमूह, मरुण व्यस्थािन उििमूह, रा.ि.अनं. दितीय शे्रणी
(प्रापवसधक), मरुण िहायक िदको माग िद िंख्या 2 (दईु) का लासग सलजखत िरीक्षाबाट प्रयोगात्मक िरीक्षा र अन्द्तरवातााको लासग िनौट भएका
उम्मेदवारहरुको िञ् चालन भएको प्रयोगात्मक िरीक्षा र अन्द्तवााताामा उिजस्थत 7 (िात) जना उम्मेदवारहरुको सलजखत िरीक्षाको प्राप्ताङ्क, प्रयोगात्मक िरीक्षाको
प्राप्ताङ्क र अन्द्तरवातााको औषत प्राप्ताकंको आधारमा देहाय बमोजजमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले सिफाररश उम्मेदवारलाई स्थायी सनयजुिको लासग
सिफाररश गने गरी समसत २०७9।11।04 मा सनणाय भएको हुुँदा िम्बजन्द्धत िबैको जानकारीको लासग यो िूचना प्रकाशन गररएको ि।

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

यि पवज्ञािनमा सलजखत िरीक्षाबाट अन्द्तवाातााको लासग िनौट भई अन्द्तरवाताामा िजम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क िम्बजन्द्धत
उम्मेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ (िात) ददन िसि अको ७ (िात) ददनिम्म आयोगको Website:

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना िपकने व्यहोरा जानकारी गराइन्द्ि।

_________________

(पवपिन कुमार महािेठ)
कम््यटुर अिरेटर

_____________

(िषु्िराज खनाल)
शाखा असधकृत

___________

(सबष्ण ुिौडेल)
उििजचव


