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०२७-५२३०६२, email: ilam@psc.gov.np 

 

उम्मेद् वार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. २१/०७९-८०, समस िः २०७९।०६।१२ 

 

 यस कायाालयको सव.नं. १०६०६/०७६-७७ (मधेशी), एकीकृत तथा संयकु्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्ात नेपाल प्रशासन सेवाका ववविन्न समहू, 

रा.प.अनं. सि ीय शे्रणी (अप्रासवसधक), खररदार वा सो सरह पदको मधेशी तर्ा  माग पद सखं्या २ (दुई)  पदको लावर् वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटूर 

सीप परीक्षण र अन्तवाातााका लावर् छनोट िएका १० (दश)  जना उम्पमेद ्वारहरुको वमवत २०७९।०६।१० र ११ र्ते सञ्चालन िएको कम्प्यटूर सीप 

परीक्षण र अन्तवााताामा उपसथि  १० (दश) जना उम्पमेद ्वारहरुको वलवित परीक्षा, कम्प्यटूर सीप परीक्षण र अन्तवााताा समेतको कूल प्राप्ताङ्कको 

आधारमा दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयवुक्तको लावर् तपशील बमोवजमको कायाालयमा वसर्ाररस र्न े वमवत 

२०७९।०६।१२ र्तेको वनणायानसुार सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावर् यो सचूना प्रकाशन र्ररएको छ ।   

ससफाररस योग्य ाक्रमिः 

यो. क्र. नं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. 

उम्मेद् वारको 

नाम िर 
ठेगाना 

बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
ससफाररस गररएको कायाालय 

ससफाररस 

भएको 

सेवा/समूह 

१ ६३४९०९ १०२७९ 
वशव कुमार 

साह 
राजर्ढ–३, सप्तरी लक्ष्मी / पावाती वबराजी नापी कायाालय, पााँचथर 

प्रशासन, 

लेिा 

२ ४८५४७३ ११०२२ वजतेन्र यादव पसाा-२, सलााही 
ववलास / 

विवियादेवी 
र्ौदी 

वजल्ला हुलाक कायाालय, 

ता्लेजङु 

प्रशासन, 

सा.प्र. 

वैकसपपक योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. 

उम्मेद् वारको नाम 

िर 
ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ २९१२४९ १०९६१ सरेुश कुमार राउत औरही–६, महोत्तरी राजवकशोर / जलेश्वरी देवी बवशष्ठ 

२ ६८६७३ १०९०९ सकल देब यादब कोशी-२, सुनसरी वशव नारायण / दिुनी देवी असर्ी 

३ २८७४४१ १०९५८ वबशेश्वर प्रसाद यादव रुपनी-४, सप्तरी देव लाल / सतीदेवी र्वनलाल 

४ १७६३२० १०५५३ शवुशल  कुमार  पंवित कञ्चनरुप-२, सप्तरी दाना लाल / मसुनी मलवुक 

नोटः-  

१. मावथ उवल्लवित ववज्ञापनमा वलवित परीक्षाबाट अन्तवाातााका लावर् छनोट िई अन्तवााताामा सवम्पमवलत िएका उम्पमेद ्वारहरुले प्राप्त र्रेको 

कूल प्राप्ताङ्क सम्पबवन्धत उम्पमेद ्वारले यो नवतजा प्रकाशन िएको वमवतले ७ वदन पवछ अको ७ वदनसम्पम आयोर्को website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी र्राईन्छ । 

२. वसर्ाररस िएका उम्पमेद ्वारहरुलाई वमवत २०७९।०६।१३ र्ते वदनको ३:०० बजे पवछ वसर्ाररस पत्र उपलब्ध र्राईनछे ।  

 

  (सदनेश साम्पाङ राई)                    (नारायण प्रसाद भट्टराई)                              (एकनारायण शमाा)                                   (सदपक खड्का)         

            ना.स.ु                                      शाखा असधकृ                                      केन्रीय प्रस सनसध                                     कायाालय प्रमुख 


