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बटुवल, रूपन्दहेीबटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मदेवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. ४६/०७९-८०, समसि २०७९।०६।१० 
  

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३८१२/०७६-७७ (मधेसी), संयकु्त िथा एकीकृि परीक्षा प्रणाली अन्िगाि रा.प.अनं. सििीय श्रेणी, 

खररदार वा सो सरह पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लासग सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भएका १० (दि) 

जना उम्मदेवारहरुको समसि २०७९।०६।०५ दसेख २०७९।०६।०९ गिेसम्म सञ् चालन भएको कम््यटुर सीप परीक्षण र अन्िरवािाामा 

उपसथथि १० (दि) जना उम्मदेवारको सलसखि परीक्षा र कम््यटुर सीप परीक्षणको प्रा् िाङ्क र अन्िरवािााको औसि प्रा् िाङ्कको 

कुल योग समिेका आधारमा दहेाय बमोसजम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले दहेायका कायाालयमा थथायी सनयसुक्तका लासग 

ससफाररस गन ेगरी समसि २०७९।०६।१० मा सनणाय भएकोल ेसम्बसन्धि सबैको जानकारीको लासग यो सचूना प्रकासिि गररएको छ । 
 

ससफाररस योग्यिाक्रम 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम, थर र 

विन 

बाब/ुआमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररस भएको कायाालय 

पद, सेवा, समहू कायाालय 

१. 552645 
कोमल ससह,ं  

रामग्राम-१६, नवलपरासी (ब.सु.प.) 

नरससंह/ 

कुिमाविी 
सनमालससंह 

खररदार, प्रिासन, 

सा.प्र. 

भसूमसधुार िथा मालपोि कायाालय, 

िौसलहवा, कसपलवथि ु

२. 550423 
मनोजकुमार िमाा ससुिहार, 

राजसबराज-११, स् िरी 

जयसकस/ 

मासन्िदवेी 
रामदवे 

सहलेखापाल, 

प्रिासन, लेखा 

कोष िथा लेखा सनयन्रक 

कायाालय, कसपलवथिु 

३. 550039 
हररनारायण महिो, 

बरहथवा-१३, सलााही 

गौरीिंकर/ 

सकेुश् वरी 
ससिाराम 

िामेलदार, न्याय, 

न्याय 

अर्ााखााँची सजल्ला अदालि, 

अखााखााँची 

४. 552718 
श्यामसकिोरप्रसाद यादव, 

बौसद्धमाई-६, रौिहट 

जयमंगल/ 

ररनादवेी 
जादोलाल 

खररदार, प्रिासन, 

सा.प्र. 

मालपोि कायाालय, मझवुाबजार, 

गलु्मी 
 

बैकसल्पक योग्यिाक्रम 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र विन बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१. 553011 चन्रपाल कुमी, महाराजगंज-५, कसपलवथि ु हररलाल/मनु् ना हररराम 

२. 550180 रसबन्रनाथ कश्यप, कृष्णनगर-८, कसपलवथि ु हनमुान/अकालमिी ससिाराम 

३. 551331 प्रभाषकुमार कणा, राजसवराज-२, स् िरी सवसपनकुमार/िकुन्िादवेी िम्भनुारायणलाल 

 

 

(कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं                                         सिुीला पौडेल (ढकाल)                               (ध्यान कुमार थापा) 

    िाखा असधकृि                                                  केन्रीय प्रसिसनसध                                           उपससचव 
रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखि परीक्षाबाट अन्िरवािााका लासग छनौट भई अन्िरवािाामा ससम्मसलि भएका उम्मेदवारहरुले प्रा् ि गरेको कुल प्रा् िाङ्क सम्बसन्धि 

उम्मेदवारले यो नसिजा प्रकािन भएको समसिल े ७ (साि) सदनपसछ अको ७ (साि) सदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा ससकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 ससफाररस भएका उम्मेदवारले ससफाररसको लासग समसि २०७९।०६।११ गिे सदनको ४:०० बजे  बजेपसछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध   छ । 

 


