
यो.क्र.नं.
मास्टर 
आई.डी.

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम

1 334286 ३१००१९ नानीमाया पाण्डेय कालीगण्डकी-6, स्याङजा डडल्ललराज/सरस्वती चतर् ुजु
2 922735 ३१००३७ अजुनु ल्िडमरे धकुोट-7, गलुमी ववष्णपु्रसाद/देउमाया नन्दलाल
3 588920 ३१००२६ ल्चरल्न्जवी पन्थी माडलका-7, गलुमी केशवराज/ल्चनकला खमुानन्द
4 159135 ३१००१३ डबष्णकुुमारी पाठक तानसेन-9, पालपा मधसुधुन/ तलुसाकुमारी प्रमेनाथ
5 922986 ३१००३८ जानकुा थापा पााँचखाल-4, काभ्रपेलाञ् चोक हररबहादरु/मैना तेजबहादरु
6 1049387 ३१००४९ डनमलुा पौड्याल रुरु-4, गलुमी ल्खमलाल/मनरुपा डडलाराम
7 80179 ३१००७२ ल्खमा गैरे सल्न्धखकु-2, अिाुखााँची यमलाल/ठगकला रववलाल

यो.क्र.नं.
मास्टर 
आई.डी.

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम

1 1049898 310050 कववन्र बस्याल वगनासकाली-4, पालपा गणेशप्रसाद/थमकला िनश्याम
2 597618 ३१००२७ रमेशकुमार दाहाल मोलङु-5, ओखलढुड्गा लेखनाथ/धनमाया कणाुखर

यो.क्र.नं.
मास्टर 
आई.डी.

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम

1 997850 ३१००४१ सजृना सवेुदी इटहरी-2, सनुसरी कृष्णप्रसाद/मैया यज्ञडनडध
2 725166 ३१००२८ प्रडतर्ा राई छोरम्ब-ु3, खोटाड्ग मल्णकुमार/ नारायणकुमारी नीरबहादरु
3 1055215 ३१००७४ डमना बढुा रे्रीगंगा-1, सखेुत मानबहादरु/मनसरी डबरबहादरु
4 151326 ३१००१२ सडुमत खवास धरान-1, सनुसरी कान्छो/नवदुा ववरबहादरु
5 1048965 ३१००९२ बदु्धमाया मकु्तान इन्रसरोवर-4, मकवानपरु ल्जतबहादरु/ साइलीमाया वहराबहादरु

नोटः 

२  डसफाररश र्एका उम्मेदवारलाई डसफाररश पत्र डमडत २०७९।०6।13 गते ददनको 1.०० बजे पडछ ददइनछे । 
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डसफाररश योग्यताक्रमः

बैकल्लपक योग्यताक्रमः

1

अस्थायी योग्यताक्रमः

डसफाररश सम्बन्धी सूचना

लोक सेवा आयोग

काठमाडौं कायाुलय
(अन्तरवाताु तथा डसफाररश शाखा)

                                                                                   अनामनगर, काठमाडौं 

(अन्तवाुताु- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्स नं - ०१४771983, इमेलः kathmandu@psc.gov.np

यस कायालुयको ववज्ञापन नं. १2113/०७7-७8 (खलुा), नेपाल ल्शक्षा सेवा, मरुण समूह, मरुण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. दितीय
शे्रणी (प्राववडधक), मरुण सहायक पदको माग पद संख्या 7 (सात) का लाडग डलल्खत परीक्षाबाट छनौट र्एका उम्मेदवारहरुको डमडत
२०७9।०6।29 गते सञ् चालन र्एको प्रयोगात्मक परीक्षा र डमडत 2079।06।30 र 31 गते सञ् चालन र्एको अन्तवाुतामुा उपल्स्थत 19
(उन् नाइस) जना उम्मेदवारहरु मध्ये प्रयोगात्मक परीक्षामा उल्िणु उम्मेदवारहरुको डलल्खत परीक्षाको प्राप्ताङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क र
अन्तरवाताुको औषत प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोल्जमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले डसफाररश उम्मेदवारलाई स्थायी डनयलु्क्तको लाडग मरुण
ववर्ाग, डसंहदरवार, काठमाडौंमा डसफाररश गने गरी डमडत २०७9।06।12 मा डनणयु र्एको हुाँदा सम्बल्न्धत सबैको जानकारीको लाडग यो सूचना
प्रकाशन गररएको छ।

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

यस ववज्ञापनमा डलल्खत परीक्षाबाट अन्तवाुताकुो लाडग छनौट र्ई अन्तरवाताुमा सल्म्मडलत र्एका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क
सम्बल्न्धत उम्मेदवारले यो नडतजा प्रकाशन र्एको डमडतले ७ (सात) ददन पडछ अको ७ (सात) ददनसम्म आयोगको Website:

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनु सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

_________________

(वववपन कुमार महासेठ)
कम््यटुर अपरेटर

_____________

(पषु्पराज खनाल)
शाखा अडधकृत

___________

(डबष्ण ुपौडेल)
उपसल्चव


