लोक सेवा आयोग

पश्िमाञाचलिल षेतेरीय य श््देशना्ालय¸पोखरा
फोनः ०६१-४६३१४५, फ्याक्सः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np

उम्माञेदेशवार श्सफाररा सम्वन्द्ि सि
ू ्ा
सूि्ा ्ं. २४२/०७४-०७५¸ श्माञश्त २०७४/१०/१२
यस तनदेशनालयको श्व.्.ं १२९०७/०७३-०७४ (अपाङ्ग)¸ नेपाल न्याय/प्रशासन सेवा¸ न्याय/सरकारी वकील/ सामान्य

प्रशासन/लेखा/राजश्व समहू ¸ रा.प.अन.ं प्रथम श्रेणी¸ ना.स.ु वा सो सरह पदको माग पद सख्ं या ३ (तीन) को लातग तमतत २०७४/०९/३०
गते देतख २०७४/१०/१० गते सम्म तलइएको कम््यटु र सीप पररक्षण र अन्तरवातायमा उपतथथत उम्मेदवार ९ (नौ ) जनाको तलतखत परीक्षा र
कम््यटु र सीप पररक्षण अन्तरवाताय र शैतक्षक योग्यता समेतको अक
ं का आधारमा देहाय बमोतजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले
थथायी तनयतु िको लातग तसफाररश गने तनणयय भएको व्यहोरा सम्बतन्धत सबैको जानकारीको लातग यो सचू ना प्रकातशत गररएको छ ।
सिफारिश योग्यताक्रम िूची

यो.क्र.
्ं.

रोल ्ं.

1

236495

जगतजङ्ग रावल

2

233168

3

238430

उम्माञेदेशवारको ्ामाञ थर

ठे गा्ा

बाजे

श्सफाररा
सेवा/समाञूह

बाबु

आमाञा

काकीवाडा-३, मगु ु

टोपबहादरु

तवष्णमु तत

तशवचन्र प्रशासन/लेखा

नररश्वर खनाल

धक
ु ोट रजथथल-७, गल्ु मी

मोतीप्रसाद

चमु ादेवी

खमु ानन्द प्रशासन/सा.प्र.

नेत्र प्रसाद आचायय

तशखरपरु -६, मकवानपरु

रामप्रसाद

ओमकुमारी षडानन्द

न्याय/स.व.

आमाञा

श्सफाररा हु्े
सेवा/समाञूह

वैकल्पिक योग्यताक्रम िूची

वै.यो.
क्र.्ं.

रोल ्ं.

उम्माञेदेशवारको ्ामाञ
थर

1

233379

मक
ु ु न्द खनाल

अखयले-४, गल्ु मी

कृ ष्णप्रसाद

भमक
ू ला बैकुण्ठप्रसाद

2

233167

नर बहादरु महतारा

छे डा न.पा.-१२, जाजरकोट

आइते

भतद

3

236641

तपताम्बर न्यौपाने

ठाडा-५, अर्ायखाची

तमत्रलाल

गनु कला ततलकराम

सबै

4

238252

गंगाराम आचायय

भे रीगं गा न.पा.-११, जाजरकोट

तभमप्रसाद

कौतशला गोपालप्रसाद

न्याय, सा.प्र.

ठे गा्ा

बाबु

बाजे

करतवर

सबै
सबै

्ोटः मातथ उल्लेतखत तवज्ञापनहरुमा तलतखत परीक्षाबाट अन्तरवातायको लातग छनौट भई अन्तरवातायमा सतम्मतलत भएका उम्मेदवारहरुले

प्राप्त गरे को कुल प्राप्ताङ्क सम्वतन्धत उम्मेदवारले यो नततजा प्रकाशन भएको तमततले ७ तदन पतछ अको ७ तदन सम्म आयोगको Website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनय सतकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
............................
(रे पनाथ आचायय)
ााखा अश्िकृत

..................................
(पदम प्रसाद मैनाली)
के न्द्र य प्रश्तश््ि

.................................
(सररता कुमारी खततवडा)
श््देशनाक

