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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश भएको स्थानीय 

 ह

१ ३१०००५ नरेश सायजू भक्तपुर-८, भक्तपुर आशाकाजी/ माइली आशबहादुर चााँगुनारायण नगरपाललका, भक्तपुर

२ ३१०२८९ अननस शे्रष्ठ दालसिङ्ग दहथुम-१, स्याङ्जा ताराप्रसाद/ सुलमत्रा पुननारायण गोकणेश्वर नगरपाललका, काठमाड ाँ

३ ३१०३०६ गौरी नगरकोटी बलडखेल-७, लललतपुर गोपीलाल/ सानु लोकबहादुर चन्द्रालगरी नगरपाललका , काठमाड ाँ

४ ३१०१०२ रेश्मा शे्रष्ठ चन्द्रालगरी-५, काठमाड ौं बलराम/ मनदेवी कृष्ण तारकेश्वर नगरपाललका , काठमाड ाँ

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ३१००६९ पारस थापा पोखरा-२०, कास्की लालबहादुर/ लचत्रादेवी देवीबहादुर

२ ३१०२०० अननल पौडले दाखाक् वाडी-६, पू्यठान पोमनारायण/ लक्ष्मीदेवी लनधुराम

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ३१०२९४ मलनला थापा केशव होमबहादुर

२ ३१००३४ सुलदन प्रधान राधेश्याम लचलनयालाल

३ ३१००१५ सृजना महत प्रकास जनकबहादुर

नोटिः 

यस लवज्ञापनमा ललखखत परीक्षाबाट अन्तवाितािको लालग छन ट भई अन्तवाितािमा सखिललन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नलतजा प्रकाशन भएको लमलतले 

७ (िा ) लदन पलछ अको ७ (िा ) लदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनि सलकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः

______________________
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_____________

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

___________________

(अनन्तराज न्यौपाने)

नायब िुब्बा

अस्थायी योग्य ाक्रििः

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मिफाररश शाखा)

िूिना नं. ३६७/०७६-७७

आयोगको काठिाडौ ंकायािलयको स्थानीय तह अन्तगित मवज्ञापन नं. १२००२/०७५-७६ (खुला), इख जलनयररङ्ग सेवा, लसलभल समूह,

लवखिङ्ग एण्ड आलकि टेक्ट उपसमूह, छैठ ौं तह, इख जलनयर पदको माग पद सौंख्या ४ (चार) का लालग ललखखत परीक्षाबाट अन्तवाितािको लालग

छन ट भएका १४ (च ध) जना उिेदवारहरुको लमलत २०७६।०९।२७ र २८ गते  अन्तवािताि सौंचालन भएकोमा अन्तवाितािमा उपखस्थत ७ (सात)

जना उिेदवारहरुको अन्तवािताि , सामूलहक परीक्षण र ललखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आधारमा देहाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम

हुन आएकोले उिेदवारहरुको रोजाइको प्राथलमकताक्रम बमोलजम देहायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी लनयुखक्तको लालग सौंघीय मालमला तथा

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७६।०९।२८ मा लनणिय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लालग यो सूचना

प्रकाशन गररएको छ ।
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