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उमे्मदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 
िूचना नौं ७१/२०७६-७७, समसि २०७६/८/२९ 

 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. ११९२०/२०७५-७६ (आ.ज.) अनुसार स्थानीय र्ह अन्तगार् प्रशािन िेवा, िामान्य प्रशािन िमूह, 

िह पााँच, िहार्क पदको माग पद संख्या ३ (िीन) का लासग सञ्चासलर्  कम्प्युटर सीप परीक्षण र्था अन्तरवार्ाामा उपस्स्थर् १९ (उन्नाइि) 

जना उमे्मदवारहरुको सलस्खर् परीक्षाको प्राप् र्ाङ्क, कम्प्युटर सीप परीक्षणको अङ्क र्था अन्तरवार्ााको औषर् अङ्क समेर्को कूल योगबाट 

देहाय बमोसजमको योग्यर्ाक्रम कायम हुन आएकोले सनजहरुको कायाालय रोजाइको प्राथसमकर्ाक्रमका आधारमा र्पससलको स्थानीय 

र्हका कायाालयमा स्थायी सनयुस्िका लासग ससफाररश गने सनणाय भएको हुुँदा सम्बस्िर् सबैको जानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । 

 

सिफारिश योग्यताक्रम िूच ीः 

यो.क्र.
नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर 

र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको 
नाम 

ससफाररश भएको 

पद, सेवा, समूह कायाालय 

1 317282  शम्भ ुराई  

बलम्ता - ३, उदयपरु 

सललाबहादरु/श्यामसर
माया नरध्वज 

सहायक,  

प्रशासन/सामान्य प्रशासन 
वेलकोटगढी नगरपासलका, 
नवुाकोट 

2 320495  सोम बहादरु थोकर 

भेड्प ु-६, दोलखा इन्रबहादरु/धनकुमारी कर्ाबहादरु सहायक,  

प्रशासन/सामान्य प्रशासन 
मेलम्ची नगरपासलका, 
ससन्धपुाल्चोक 

3 315450  रर्बहादरु थापा मगर 

सबदरु - ९, नवुाकोट प्रमेबहादरु/जानकुा नरबहादरु सहायक,  

प्रशासन/सामान्य प्रशासन 
मन्डनदेउपरु नगरपासलका, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

 

 

 

वैकसपिक योग्यताक्रम िूच ीः 

वै.यो.क्र.नं. िोल नम्बि उम्मेदवािको नाम, थि ि ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ 322220 
तलुबहादरु तामाङ 

मण्डनदेउपरु - १०, काभ्रपेलाञ्चोक 
ददलबहादरु/कान्छी जजतलाल 

२ 322480 
असमतससंह दलाामी  
ववजलपरुा - ७, महोत्तरी 

मदन ससंह/चन्रदेवी रकबहादरु 

३ 318219 
अनीश शे्रष्ठ 

हेटौडा - १७, मकवानपरु 
गरे्श/कुमारी नन्द नारायर् 

४ 321165 

इलन राई  

ददके्तल रुपाकोट मझवुागढी - १२, 

खोटाङ 
चन्रबहादरु/झवुकमाया राजधन 

५ 315628 
प्रददप गरुुङ्ग 

साटाखानी - ४, सखेुत 
देवबहादरु/पववसरा नरबहादरु 
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वै.यो.क्र.नं. िोल नम्बि उम्मेदवािको नाम, थि ि ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

६ 322544 
कुलबहादरु कुलङु 

महाकुलङु - ३, सोलखुमु्ब ु
गौरी शंकर/सेनमनी सबताा धन 

७ 316242 
चब्वी रमर् माझी 
मररर् - ४, ससन्धलुी 

सरोजकुमार/जोखनीकुमारी कृष्र्बहादरु 
 

द्रष्टव्यः  

 १.  यस सवज्ञापनको अन्तरवार्ाामा सस्म्मसलर् उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्िर् उमे्मदवारले यो नसर्जा प्रकाशन भएको समसर्ले ७ (सार्) 

सदनपसछ अको ७ (सार्) सदनसम्म आयोगको वेवसाइट http://psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना ससकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

२.  सिफाररश भएका उमेदवारहरुको सिफाररश पत्र समसि २०७६।०९।०१ गिे सदइनेछ ।  
 

 

 

 

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

 (रामप्रिाद प डेल) (सनमराज भट्टराई) (रु्वराज पोखरेल) 

 नायव सुब्बा शाखा असधकृर् उपससचव  
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