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उम्मदेवार सिफाररि िम्बन्धी िचूना । 

िचूना नं. ११३/०७८-७९, समसि २०७९।३।८ 
  

यि कायाालयको सव.नं. १३९०९/०७७-७८ (खलुा), नेपाल इस िसनयररग   िेवा, िर्भ े िमहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रासवसधक), 

िर्भके्षक पदको मा  िंख्या २ (दईु) का लास  सलइएको अन्िरवािाामा उपसथथि ४ (चार) िना उम्मदेवारहरुमध्ये सलसखि परीक्षाको 

प्राप् िाग क र अन्िरवािााको औिि प्राप् िाग क िमिेका ाधारमा दहेाय बमोसिम योग्यिाक्रम कायम हुन ाएकाले दहेायका 

कायाालयमा थथायी सनयसुिका लास  सिफाररि  ने  री समसि २०७९।३।८ मा सनणाय र्भएकोले िम्बसन्धि िबैको िानकारीका लास  

यो िचूना प्रकासिि  ररएको छ । 
 

 

सिफाररि योग्यिाक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मदेवारको 

नाम, थर 

ठे ाना बाब/ुामाको नाम बािकेो 

नाम 

सिफाररि र्भएको 

कायाालय 

१. ५५००३३ िरद बन्िाडे र्भसूमकाथथान-५, 

अर्ााखााँची 

रािेन्र/समना िसुसिराम नापी कायाालय, िौसलहवा, 

कसपलवथि ु

२. ६१०००६ केिर सि .िी.  र्ोराही-१७, दाग सखमबहादरु/िानकी सनरबहादरु नापी कायाालय,  लुररया, 

बसदाया 
 

बैकससपक योग्यिाक्रम:- 

यो.क्र.न.ं रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर ठे ाना बाब/ुामाको नाम बािकेो नाम 

१. ५५०००८  णिे हररिन प्रिापपरु-३, नवलपरािी (ब.ि.ूप) सवश् वनाथ/अमराविीदवेी छाडु 
 

अथथायी योग्यिाक्रम:- 

क्र.िं. रोल नं. उम्मदेवारको नाम, थर बाबकुो नाम बािकेो नाम 

१. ५५००३६ श्रीसकरण महिरा िोसवराम  ोसवन्दबहादरु 

२. ५५००३० यो ेन्रनाथ पाण्डेय िारदाप्रिाद िरेुि 

३. ५५००२४ मदन पन्थी सििबहादरु रुक्माग  ि 
 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुमा ाई)ं 

    िाखा असधकृि 

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

  (अिुान प्रिाद रेग्मी) 

    केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यानकुमार थापा) 

      उपिसचव 

 

रष्टव्य:  

 यि सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लास  छनौट र्भई अन्िरवािाामा िसम्मसलि र्भएका उम्मेदवारहरुले प्राप् ि  रेको कुल 

प्राप् िाग क िम्बसन्धि उम्मेदवारले यो नसििा प्रकािन र्भएको समसिले ७ (िाि) सदनपसछ अको ७ (िाि) सदनिम्म ायो को Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा िसकने व्यहोरा िानकारी  राइन्छ ।  

 सिफाररि र्भएका उम्मेदवारले सिफाररिको लास  समसि २०७९।३।९  िे सदनको ४:०० बिेपसछ यि कायाालयमा िम्पका   नुाहुन अनरुोध छ । 
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उम्मदेवार सिफाररि िम्बन्धी िचूना । 

िचूना नं. ११४/०७८-७९, समसि २०७९।३।८ 

  

यि कायाालयको सव.नं. १३९१०/०७७-७८ (अपाग  ), नेपाल इस िसनयररग   िेवा, िर्भ ेिमहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रासवसधक), 

िर्भके्षक पदको मा  िंख्या १ (एक) का लास  सलइएको सलसखि परीक्षामा लोक िेवा ायो , केन्रीय कायाालयको िचूना नं. 

९४६/०७८-७९ अनिुार अन्िरवािााका लास  कुनै पसन उम्मदेवार छनौट नर्भएकोले िोही व्यहोरा िम्बसन्धि िबैको िानकारीको 

लास  यो िचूना प्रकासिि  ररएको छ । 

 

 

 

 

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

(कृष्ण प्रिाद हुमा ाई)ं 

    िाखा असधकृि 

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

  (अिुान प्रिाद रेग्मी) 

    केन्रीय प्रसिसनसध 

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

(ध्यानकुमार थापा) 

      उपिसचव 
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