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 एकमुष् ठ यो्याा्म सम्बन्धी सचूना 

सूचना नं.:- ३१/२०७९-८० 

 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १३४५३-१३४५७/०७६-७७ (खुला ाथा समावेशी), संयकु्त तथा एवककृत प्रणाली, रा.प.अनं. 

वितीय श्रेणी (अप्राविविक), खररदार िा सो सरह पदको माग पद संख्या ३७ (सैंाीस) का लावग स्थायी वनयवुक्तका लावग वसफाररस 

भएका उम्मदेिारहरुले प्राप् त गरेको कल ल कुल प्राप् ााङ्कको आिारमा दहेाय बमोविमको एकमषु् ठ यो्यता्रमम कायम हनन 

आएकोले वमवत २०७९/०६/०९ गतेको वनणाय अनसुार सम्बवधित सबैको िानकारीको लावग यो सलचना प्रकावित गररएको छ । 

ससफारिश एकमुष् ठ यो्याा्म  

यो.्.नं. िोल नं. उम्मेदवािको नाम थि 
ससफारिस गरिएको 

सवज्ञापन नं. 

ससफारिस गरिएको 

खुला वा समावेशी 

१. 511085 सन्दीप काफ्ले १३४५३/०७६-७७ खलुा 
२. 510189 कृष्ण कुमार महतो १३४५३/०७६-७७ खलुा 
३. 510970 यवुराज पोख्रले १३४५३/०७६-७७ खलुा 
४. 510518 ददपेन्र ओली १३४५३/०७६-७७ खलुा 
५. 510250 सागर सवेुदी १३४५३/०७६-७७ खलुा 
६. 511037 ववकाश खड्का १३४५३/०७६-७७ खलुा 
७. 510491 प्रददप कुमार साह १३४५३/०७६-७७ खलुा 
८. 510455 समुन बाननयााँ १३४५३/०७६-७७ खलुा 
९. 510881 विका पौडेल १३४५३/०७६-७७ खलुा 

१०. 510361 कमल अयााल १३४५३/०७६-७७ खलुा 
११. 510912 प्रददप भण्डारी १३४५३/०७६-७७ खलुा 
१२. 510343 नमन बहादरु बरुवाल १३४५३/०७६-७७ खलुा 
१३. 511143 जय राम के.सी. १३४५३/०७६-७७ खलुा 
१४. 510409 रेशम थापा मगर १३४५३/०७६-७७ खलुा 
१५. 510761 नववन शमाा १३४५३/०७६-७७ खलुा 
१६. 510562 अस्ममता भजेुल १३४५४/०७६-७७ मवहला 
१७. 510878 लक्ष्मण खड्का १३४५३/०७६-७७ खलुा 
१८. 510849 स्िरञ्जीवी पौडेल १३४५३/०७६-७७ खलुा 
१९. 510366 वववेिन स्िनमरे १३४५३/०७६-७७ खलुा 
२०. 510569 ददपक कुमार िती १३४५३/०७६-७७ खलुा 

समसािः- २०७९/०६/०९ 
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यो.्.नं. िोल नं. उम्मेदवािको नाम थि 
ससफारिस गरिएको 

सवज्ञापन नं. 

ससफारिस गरिएको 

खुला वा समावेशी 

२१. 510447 रामेश्वर पौडेल १३४५३/०७६-७७ खलुा 
२२. 510058 राज पररयार १३४५७/०७६-७७ दनलत 

२३. 510614 प्रनतमा आिाया १३४५४/०७६-७७ मवहला 
२४. 510604 वप्रया सवेुदी १३४५४/०७६-७७ मवहला 
२५. 511013 अनमत कुमार झा १३४५६/०७६-७७ मधेशी 
२६. 511157 रामनन्दन प्रसाद यादव १३४५६/०७६-७७ मधेशी 
२७. 510484 यम बहादरु थापा १३४५५/०७६-७७ आ.ज. 
२८. 511027 ववष्ण ुसवेुदी १३४५४/०७६-७७ मवहला 
२९. 511083 ववष्ण ुरोका १३४५४/०७६-७७ मवहला 
३०. 510063 नमथलेश कुमार १३४५६/०७६-७७ मधेशी 
३१. 510220 सरमवती पन्थी १३४५४/०७६-७७ मवहला 
३२. 510753 राम प्रसाद रोका १३४५५/०७६-७७ आ.ज. 

३३. 510799 अननल पनु १३४५५/०७६-७७ आ.ज. 
३४. 510223 तारा प्रसाद छन््याल १३४५५/०७६-७७ आ.ज. 
३५. 511075 सरोज िौधरी १३४५५/०७६-७७ आ.ज. 

३६. 511023 लाली माया थापा १३४५४/०७६-७७ मवहला 
३७. 510005 रोमलाल नेपाली १३४५७/०७६-७७ दनलत 

 

 

नोटिः 

यस विज्ञापनमा वलवखत परीक्षाबाट अधतरिातााको लावग छनौट भई अधतरिाताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदिारहरुले प्राप् त गरेको कल ल 

प्राप्ताङ्क सम्बवधित उम्मेदिारले यो नवतिा प्रकािन भएको वमवतले ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा िानकारी गराइधछ । 

पुनश् चिः वसफाररस पत्र वमवत २०७९/०६/११ गते ४:०० बिे पवछ वितरण गररने व्यहोरा समेत िानकारी गराईधछ । 
 
 ....................... 

भिुनहरर अविकारी 

(िाखा अविकृत) 

....................... 

वनलकण्ठ िमाा 

(केधरीय प्रवतवनवि) 

....................... 

कृष्णप्रसाद आचाया 

(उपसवचि) 

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