लोक सेवा आयोग

काठमाड ौं कार्ाालर्
(अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा)

नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं
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उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना
िूचना नौं ४६९/०७५-७६, समसि २०७६/३/२७
यस कायाा लयको सवज्ञापन नं. ११९०२/०७५-७६ (खु ला), िौंर्ुक्त िथा एकीकृि परीक्षा प्रणाली अन्तगा र् नेपाल परराष्ट्र से वा,
रा.प.अनौं. प्रथम श्रेणी, नार्व िुब्बा वा िो िरह पदको माग संख्या ६ (छ) का लासग सलइएको अन्तरवार्ाा मा उपस्थथर् ११ (एघार) जना
उम्मेदवारको सलस्खर् परीक्षाको प्राप्र्ाङ्क, कम्प्युटर सीप परीक्षणको अङ्क र्था अन्तरवार्ाा को औषर् अङ्क समेर्को कूल योगबाट दे हाय
बमोसजम योग्यर्ाक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयु स्िका लासग परराष्ट्र मन्त्रालर्, सिौंहदरवार, काठमाड ौंमा ससफाररश गररएको हुुँ दा
सम्बस्िर् सबै को जानकारीका लासग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररश र्ोग्यिाक्रम िूचीीः
र्ो.क्र.नौं.
रोल नम्बर

उम्मेदवारको नाम, थर र विन
गोसवन्द नासपर्
गोकणे श्वर-४, काठमाड ं

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

गोपाल/राममाया

साइला

सु न्दरकुमार बु ढाथोकी
र्ु लसीपुर-६, दाङ

इन्द्रकुमार/पावा र्ा

कुलबहादु र

130331

सु रज अम्प्गाई
कासलका-६, सचर्वन

टं कप्रसाद/डण्डकुमारी

हररप्रसाद

4

132371

जेसनम असिकारी
शंखुपाटीच र-३, काभ्रे पलाञ्चोक

कृष्णप्रसाद/यज्ञकुमारी

र्ीथाप्रसाद

5

138120

र्ु लप्रसाद कवर
सलवाङ-७, रोल्पा

सु न्दरबहादु र/कमला

बु स्िराम

6

132053

सबपीन चन्द
कालागाउुँ -८, अछाम

खड् के/पावा र्ी

बलवीर

1

139672

2

131951

3

वैकल्पिक र्ोग्यिाक्रम िूचीीः
वै.र्ो.क्र.नौं.

रोल नम्बर

1

130690

कसपलसकशोर डायमण्ड के.सी.
र्ु लसीपुर-१०, दाङ

सिमअजुान/सनमा

नन्दलाल

2

130018

शैसव नेपाल,
मलंगवा-८, सलाा ही

सरोज/अन्जु

रामनाथ

अस्थार्ी िूचीीः
अ.र्ो.क्र.नौं.
1
2

रोल नम्बर
135743
134630

उम्मेदवारको नाम, थर र विन

उम्मेदवारको नाम र थर

बाबु /आमाको नाम

बाबु को नाम

बाजेको नाम

बाजेको नाम

ििराज सनर ला

हररप्रसाद

खडानन्द

मनोज िट्टराई

हररबहादु र

शम्शेरबहादु र

द्रष्ट्व्यीः
१. अथथायी सनयुस्िको लासग वैकस्ल्पक उम्मेदवारलाई पसहलो प्राथसमकर्ा सदइने छ ।
२. यस सवज्ञापनको अन्तरवार्ाामा सस्म्मसलर् उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्िर् उम्मेदवारले यो नसर्जा प्रकाशन िएको समसर्ले ७ (सार्) सदनपसछ
अको ७ (सार्) सदनसम्म आयोगको वेवसाइट http://psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना ससकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

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

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

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

(रामप्रिाद प डे ल)

(सनमराज भट्टराई)

(र्ुवराज पोखरे ल)

नायव सु ब्बा

शाखा असिकृर्

उपससचव

