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एकमषु्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। 

सूचना नं. १९/०७८-७९                                                           मममत २०७८।६।७ 

 

यस कायाालयको वव.नं. १३९०५-१३९०९/०७६-७७ (खलुा तथा समावेशी), इञ् िमनयङ्ग सेवा, सरे्भ समूह, ्ा.प.अनं. प्रथम शे्रणी 
(प्राववमधक), सरे्भक्षक पदको माग पद संख्या १८ (अठा्) का लामग मलइएको मलञ्खत प्ीक्षाबाट अन्त्वातााका लामग छनौट र्भएका २५ 
(पञ् चस) िना ्म्मेदवा्हकोको मममत २०७८।६।५ देञ्ख ७ गतेसम्म स चालन र्भएको अन्त्वाताामा ्पञ् थत २३ (तेईस) िना 
्म्मेदवा्हकोको मलञ्खत प्ीक्षा ् अन्त्वातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप् ताङ्ककोको आधा्मा देहायबमोञ्िमको एकमषु् ट योग्यतामक्रम 
सूची कायम र्भएको व्यहो्ा सम्बञ्न्धत सबैको िानका्ीको लामग यो सूचना प्रकाशन गङ्एको छ। 
 

एकमषु् ट योग्यताक्रमः- 
यो.क्र. ्ोल नं. ्म्मेदवा्को नाम, थ् बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम मसफाङ्स र्भएको समूह 

1.  550023 लक्ष्मण  खड्का  गंगा्ाम/शशुीला प्रताप खलुा 
2.  550057 मबकाश  कुमा्  झा   अनपुलाल/प्रमेादेवी सु् ेश खलुा 
3.  550122 आयसु के .सी.  केश्बहादु् / नेत्रकुमा्ी छमबलाल खलुा 
4.  550085 ्मबन खड्का  शञ्शना्ायण/वटका  बलवहादु्   खलुा 
5.  550075 एमलना शमाा यादवप्रसाद/मबमला प्रमेमनधी खलुा 
6.  550091 प्रमे साकी तलेु/आइती हमेु खलुा 
7.  550095 स ुमीता काकी दीनेशकुमा्/कृष्णा वप्रयवहादु्  खलुा 
8.  550055 प्रमे प्रकाश र्भण्डा्ी गोववन्द/गोप्ली मनवव् खलुा 
9.  550040 सु् ि मबष्ट शोर्भा्ाम/देबकी मबना्ाम खलुा 

10.  550114 कल्पना कुमा्ी सा्ंद ्तनबहादु् /अञ्ितादेवी देवबहादु्  खलुा 
11.  550042 प्रमतक्षा अमधका्ी ना्ायणदत्त/िानकुा मललाप्रसाद मवहला 
12.  550033 प्रर्भा  खड्का हङ्बहादु् /प्रममला न्बहादु्  मवहला 
13.  ५५००५६ लोकेन्र लहुा् लक्ष्मण/हङ्ना दली दमलत 
14.  550090 आ्ती ख्ेल ओमप्रसाद/र्भवानी अञ्म्बकानाथ मवहला 
15.  550032 अमतृ  खाम्चा गमुानमसंह/ञ्शव झकबहादु्  आ.ि. 
16.  550030 ्ाम ना्ायण लोमनया बेचन/गंगोत्री मत्रलोवक मधेशी 
17.  550080 मबिय धोबी ्ािा्ाम/समुनदेवी मर्भख ु मधेशी 
18.  550007 मबमल प्रिापमत बालकृष्ण/मछ्ा ज्ञानबहादु्  आ.ि. 

 

 

......................... 
(कृष्णप्रसाद हमुागाईँ) 

  शाखा अमधकृत 

          ................... 
          (समम् र्भट्ट्ाई) 
          केन्रीय प्रमतमनमध 

               ...................... 
              (ञ्शवप्रसाद ङ्िाल) 

                  ्पसञ्चव 

 

नोट: यस ववज्ञापनमा मलञ्खत प्ीक्षाबाट अन्त्वातााका लामग छनौट र्भई अन्त्वाताामा सञ्म्ममलन र्भएका ्म्मेदवा्हकोले प्राप्त ग्ेको कुल प्राप्ताङ्कको 
सम्बञ्न्धत ्म्मेदवा्ले यो नमतिा प्रकाशन र्भएको मममतले ७ (सात) ददनपमछ अको ७ (सात) ददनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहो्ा िानका्ी ग्ाइन्छ। मसफाङ्सको लामग मममत २०७८।६।८ गते ददनको 
२:३० बिेपमछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहनु अनु् ोध छ। 

http://www.psc.gov.np/
http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user

