लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजान एवम् अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)
िूिना नं. ३०१/०७६-७७
२०७६।०९।०७
आयोगको जलेश्वर कायाक लयको स्थानीय तह अन्तगकत सवज्ञापन नं. ११४०१/०७५-७६ (खुला), आजथकक योिना तथा तथ्याङ्क िेवा, तथ्याङ्क
िमूह, छै ठौं तह, तथ्याङ्क अजिकृत पदको माग पद िंख्या १ (एक) का लाजग जलखखत परीक्षाबाट अन्तवाक ताक को लाजग छनौट भएका ३ (तीन)
िना उिे दवारहरुको जमजत २०७६।०९।०४ गते अन्तवाक ताक िंचालन भएकोमा अन्तवाक ताक मा उपखस्थत ३ (तीन) िना उिे दवारहरुको
अन्तवाक ताक , िामूजहक परीक्षण र जलखखत परीक्षा िमेतको प्राप्तांकको आिारमा दे हाय बमोजिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
उिे दवारहरुको रोिाइको प्राथजमकताक्रम बमोजिम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी जनयु खिको लाजग िंघीय माजमला तथा िामान्य
प्रशािन मन्त्रालयमा जिफाररश गने गरी जमजत २०७६।०९।०७ मा जनणक य भएको हुुँ दा िम्बखित िबैको िानकारीको लाजग यो िूचना
प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

२६०००४ रामप्रसाद शमाा पौडेल

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

जितपु र जिमरा-१४, बारा

रे शमलाल/यमकुमारी

बाजेको नाम

सिफाररश भएको स्थानीय
तह
जितपुर-जिमरा उप-

माककण्डे

महानगरपाजलका, बारा

वैकल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

े ी
१५०००६ गणेश सव
ु द

ठे गाना

बाजेको नाम

बाबु /आमाको नाम

फेदीखोला-१, स्याङ्िा

दु गाक दत्त/ओलावती

रामदत्त

अस्थायी योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

बाजेको नाम

बाबुकोनाम

१

१५०००३ तेजप्रसाद अधिकारी

नेत्रप्रिाद

जशवशंकर

२

े ी
२६०००३ चन्द्रकान्द्त सव
ु द

नारायणप्रिाद

खगेश्वर

३

१५०००२ गीता पन्द्थी पौडेल

लालप्रिाद

गोजवन्दप्रिाद

_____________
(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा असिकृत

_____________
(सवष्णु पौडे ल )
शाखा असिकृत

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिसिव

नोटः
यि जवज्ञापनमा जलखखत परीक्षाबाट अन्तवाकताकको लाजग छनौट भई अन्तवाकताकमा िखिजलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क िम्बखित उिे दवारले यो नजतिा प्रकाशन भएको जमजतले
७ (िात) जदन पजछ अको ७ (िात) जदनिि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नक िजकने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ ।
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अन्द्तवााताा तथा ससफाररश शाखा

