
सूचना नॊ.:

सिफाररि योग्यताक्रम िचूी

यो.क्र. नं. रोऱ नं. उम्मेदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ठेगाना

1 ८३०२४१ ऋजुचकुाहा चौधयी बयतफहादयु/भञ्जुदेफी शिवरार जानकी-०६, कैरारी ।

2 ८३०७३८ शररा कुॉ वय बफयफहादयु/िायदा अजफफहादयु शबभदत्त-१५, कञ्चनऩुय ।

3 ८३०२४७ ऩाववती बट्ट भहादेव/जमभती ताया दत्त शबभदत्त-०६, कञ्चनऩुय ।

4 ८३०४०० रक्ष्भी बट्ट जमदेव/डम्भयीदेवी गोबफन्द प्रसाद धनगढी-०७,  कैरारी ।

वैकसपिक योग्यताक्रम िचूी

बै.यो.क्र.नं रोऱ नं. उम्मेदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ठेगाना

1 ८३०१८१ इश्वयी फडार याभशसॊह/प्रजाऩती प्रताऩ दहुुॉ-०२, दाचुवरा ।

2 ८३०४३० मिोदा कऩाडी कारुदत्त/चन्रा पुन्चु ऩिुवयाभ-१२, डडेल्धयुा ।

अस्थायी योग्यताक्रम िचूी

अ.यो.क्र.नं रोऱ नं. उम्मेदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम

१ 830114 फनृ्दा उऩाध्माम छबवरार प्रमागदेफ

२ 830020 कुभायी भथयुा बण्डायी रक्ष्भण शसॊह शबभशसॊह

खगेन्रप्रसाद बट्ट रोकनाथ सुवेदी शनयन्जन श्रषे्ठ
िाखा अशधकृत केन्रीम प्रशतशनशध उऩसशचव

द्रष्टब्म : 

नोट : सिपारयि बएका उम्भेदवायहरूरार्इ सभति २०७६-११-१५ गिे ददनको ११:०० फजे देखी मि कामाइरमफाट सिपारयि ऩत्र उऩरब्ध गयार्ने व्महोया जानकायी गयार्इन्छ ।

ऱोक सेवा आयोग
महेन्द्रनगर कायााऱय
भहेन्रनगय, कञ्चनऩुय 

ससफाररस सम्बन्द्धी सूचना

ऩुस्कय याज उऩाध्माम
स.क.अ.

२.मस बवज्ञाऩनको अन्तवावतावभा सम्म्भरीत उम्भेदवायहरुरे आपूरे प्राप्त गयेको कुर प्राप्ताॊक मो नशतजा प्रकािन बएको शभशतरे ७ ददन ऩशछ अको ७ ददन सम्भ आमोगको Website: www. psc gov.np/ 

advertise/advertise/user फाट हेनवसक्ने ब्महोया जानकायी गयाईन्छ ।

शभशत: २०७६/११/११

१. अस्थामी शनमुबिका राशग वैकम्ल्ऩक उम्भेदवायराई ऩदहरो प्राथशभकता ददइने छ ।

ससफाररस भएको कायााऱय

बजनी नगयऩाशरका, कैरारी ।

दियथचन्द नगयऩाशरका, फैतडी ।

फेरौयी नगयऩाशरका, कञ्चनऩुय ।

भेरौरी नगयऩाशरका, फैतडी ।

५९/२०७६-०७७

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १६३५९/०७५–७६ (खलुा) अनुसार स्थानीय तह अन्तगात विविध सेिा,  मवहला वबकास वनरीक्षक पद, पााँचौ तह माग पद संख्या ४ (चार) का 

लावग वमवत २०७६।११।११ गते संचावलत अन्तिााताामा उपवस्थत ६ (छ) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षाको प्राप्ांक, कम््युटर सीप परीक्षणको अङ्क तथा अन्तिाातााको 

औषत अङ्क समेतको कूल प्राप्ांकको आधारमा दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजहरुकै रोजाईको प्राथवमकताको आधारमा स्थायी वनयुविका लावग 

वसफाररस गने वमवत २०७६।११।११ को वनणायानुसार सम्बवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992


