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उ मेदवार िसफा रश स ब धी सूचना     
सूचना नं  : २६/२०७९-८०                                                                                           िमित : २०७९/०६/१० 

यस कायालयको िव ापन नं.१६३०९/०७६-७७ (िप. े.), संयु  तथा एिककृत परी ा णाली अ गत, रा.प.अनं.ि तीय ेणी 
(अ ा.), ख रदार वा सो सरह पदको माग पद सं ा १ (एक) का लािग िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भएका ७ 
(सात) जना उ ेदवारह को िमित २०७९/०६/०५ दे ख २०७९/०६/०९ गते स  अ वाता स  चालन भएकोमा अ वातामा 
उप थत ६(छ) जना उ ेदवारह को िल खत परी ा, क ुटर सीप परी ण र अ वाता समेतको ा ांकको आधारमा देहाय 
बमोिजमको यो ता म कायम न आएकोले थायी िनयु को लािग देहाय बमोिजमको कायालयमा िसफा रश गन गरी िमित 
२०७९।०६।१० मा िनणय भएको ँदा स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना काशन ग रएको छ । 

िसफा रश यो ता म: 
यो. .नं. मा र 

आई.डी. 
रोल नं. उ ेदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको 

नाम 
िसफा रश भएको 

कायालय 
िसफा रश 

भएको 
पद/सेवा/समूह 

१ 888385 831577 गोिव  बुढा कनकासु री-३, जु ा म  नाम /आउसी धनपित 
ी िज ा लाक 

कायालय, बैतडी ख रदार/ ./सा. . 

वैक क यो ता म: 
वै.यो. .नं. मा र 

आई.डी. 
रोल नं. उ ेदवारको नाम थर  ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ 635385 830912 छिबराज ढंुगाना मंगलसेन-५, अछाम रामच  / गोभा टंक साद 

२ 612837 831854 िदपकराज जोशी थलारा-९, बझा  यागराज / देउमित िव ु 

नोटः         
यस िव ापनमा िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भई अ वातामा सहभागी भएका उ ेदवारह ले ा  गरेको कूल ा ा  
स त उ ेदवारले यो नितजा काशन भएको िमितले ७ (सात) िदन पिछ अक  ७ (सात) िदनस  आयोगको 
Website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन सिकने होरा जानकारी गराइ छ ।  
 पुन :-िसफा रश प  िमित २०७९/०६/१३ गते ११:०० बजे पिछ िवतरण ग रने होरा समेत जानकारी गराई छ ।  
 
 

 
 .............................. 
(खगे साद भ ) 

शाखा अिधकृत 
 

 
.............................. 
(आरती अिधकारी) 
के ीय ितिनिध  

 

 
.................................... 
 (कुमार साद कोइराला) 

उपसिचव 
 


