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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ३९/०७९-८० 

                             सिसर्िः- २०७९/५/२३ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १३००८/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेिा, रा.प.अनं. वितीय शे्रणी (प्राविवधक), सहायक कम्प्युटर 

नपरेटर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको  लावग छनौट भएका 

६ (छ) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७९/५/२१ र २२ गते सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा उपखथित ५ (पााँच) जना 

उमे्मदिारहरुको वलखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोवजमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोवजमको कायाालयमा थिायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७९/५/२३ मा 

वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि 

थर र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५००४१ 
पे्रमबहादुर सेन 

भीरकोट-५, स्याङ्जा 
सोवबतबहादुर/राधाकुमारी यमबहादुर श्री वजल्ला सरकारी िवकल कायाालय, गोरिा। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५००४८ 
सुनील ढकाल 

आुँधीिोला-६, स्याङ्जा 
डोलराज/गंगादेिी मोहदत्त 

नस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबुको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०१०२ कृष्णबहादुर तामाङ फैवसङ वछरबहादुर 

२.  ४५००९१ राजेन्द्र चौधरी लालबहादुर रघुविर 

  

  

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 टंक प्रसाद पन्थी योगराज पौडले वीरेन्रबहादरु सवााँर 

 (शािा अवधकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवध) (उपसवचि) 
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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ४०/०७९-८० 

                           सिसर्िः- २०७९/५/२३ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १३००९/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल विविध सेिा, रा.प.अनं. वितीय शे्रणी (प्राविवधक), सहायक कम्प्युटर 

नपरेटर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको  लावग छनौट भएका 

९ (,ौ) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७९/५/२१ र २२ गते सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताामा उपखथित ९ (,ौ) जना 

उमे्मदिारहरुको वलखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोवजमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोवजमको कायाालयमा थिायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७९/५/२३ मा 

वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उमे्मदवारको ,ाि थर 

र ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा भएको कायाालय 

१.  ४५००६९ 
वििा िापा 

व्यास-१, तनहुुँ 
मानबहादुर/मनुमाया िीरबहादुर श्री कारागार कायाालय, दमौली, तनहुुँ। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०१०२ 
कृष्णबहादुर तामाङ 

तारकेश्वर-१, नुिाकोट 
फैवसङ/सुन्तली वछरबहादुर 

  

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 टंक प्रसाद पन्थी योगराज पौडले वीरेन्रबहादरु सवााँर 

 (शािा अवधकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवध) (उपसवचि) 
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एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- ४१/०७९-८० 

                             सिसर्िः- २०७९/५/२३ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १३००८-१३००९/०७७-७८ (खुला र्था सिावेशाी), नेपाल विविध सेिा, रा.प.अनं. वितीय शे्रणी 

(प्राविवधक), सहायक कम्प्युटर नपरेटर पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र 

अन्तरिातााको  लावग छनौट भएका १२ (बाह्र) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७९/५/२१ र २२ गते सञ्चालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षा र 

अन्तरिाताामा उपखथित ११ (एघार) जना उमे्मदिारहरुको वलखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल 

प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोवजमको एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना 

प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर  सवज्ञाप, ,ं. ससफाररशा भएको सिूह 

१.  ४५००४१ पे्रमबहादुर सेन १३००८/०७७-७८ िुला 

२.  ४५००६९ वििा िापा १३००९/०७७-७८ आ.ज. 

  

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 टंक प्रसाद पन्थी योगराज पौडले वीरेन्रबहादरु सवााँर 

 (शािा अवधकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवध) (उपसवचि) 

    

,ोटिः 

 यस विज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लावग छनौट भई अन्तरिाताामा सखम्मवलत भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ (सार्) वदन पवछ अको ७ (सार्) वदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पु,श्चिः- ससफाररशा पत्र सिसर् २०७९/५/२६ गरे् ४:०० बजे पसछ सवर्रण गरर,े व्यहोरा सिेर् जा,कारी गराईन्छ । 

 


