
सूचना नं.:

सिफारिि योग्यताक्रम िचूी

यो.क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ठेगाना सिफाररि भएको कायाालय

1 ८३००३३ प्रज्वल तितिल्सेना कृष्णहरि/साववत्रा निहरि सुन्दिबजाि–९, लिजुङ । पुनर्ाास नगरपालिका, 

कञ्चनपुर ।

2 ८३००१९ शैलेशचन्र िावल दरु्ााबहादिु/नानी दन्िलाल छााँयानाथ िािा–४, िुर् ु। िम्कीचुहा नगरपालिका, 

कैिािी ।

3 ८३००३० र्ोववन्द उपाध्याय प्रभुनाथ/तििजुकला जयरुर किलबजाि–५, अछाि । भजनी नगरपालिका, कैिािी 

।

4 ८३००१७ ववकाशकुिाि िल्ल्लक वबनोदकुिाि/ककिण िािनािायण िलंर्वा–१, सलााही । लभमदत्त नगरपालिका, 

कञ्चनपुर ।

5 ८३००२९ िोशनकुिाि साह िाजककशोि/शाल्न्िदेवी िेथिु औिही–२, िनुषा । गौरीगंगा नगरपालिका, 

कैिािी ।

6 ८३००४७ ििेश तर्िी तिलबहादिु/लक्ष्िी र्ोरु नलर्ाड–७, जाजिकोट । घोडाघोडी नगरपालिका, 

कैिािी ।

7 ८३००२८ केशबिाज पन्ि प्रिापदत्त/बसन्िी िाति पाटन–३, बैिडी । बेिौरी नगरपालिका, 

कञ्चनपुर ।

वैकसपिक योग्यताक्रम िचूी

बै.यो.क्र.नं रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ठेगाना

1 ८३००४१ रश्मी योगी कल्लननाथ/लबजा सपानाथ लहमा–३, जुम्ला ।

2 ८३००४२ धमाराज बुढा बिराम/जौका नने्द लसजा–३, जुम्ला ।

अस्थायी योग्यताक्रम िचूी

अ.यो.क्र.नं रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम

१ 830023 केशर् लगरी देर्ानन्द हररभान

२ 830012 लडल्लीरमण खड्का लचताराम बेचुराम

खगेन्द्रप्रसाद भट्ट लोकप्रसाद रेग्मी निरन्द्जि श्रेष्ठ
शाखा अनिकृत केन्द्रीय प्रनतनिनि उपसनिव

द्रष्टब्य : 

५४/२०७६-०७७

नोट : सिफारिि भएका उम्मेदवािहरूलार्इ समति २०७६-११-०५ गिे ददनको १:०० बजे देखी यि कायाइलयबाट सिफारिि पत्र उपलब्ध गिार्ने व्यहोिा जानकािी गिार्इन्छ ।

लोक सेवा आयोग
महेन्द्रनगर कायाालय
िहेन्रनर्ि, कञ्चनपुि 

सिफाररि िम्बन्धी िूचना

पसु्कर राज उपाध्याय
स.क.अ.

२.यस लर्ज्ञापनको अन्तर्ााताामा सम्मििीत उिेदर्ारहरुिे आफूिे प्राप्त गरेको कुि प्राप्तांक यो नलतजा प्रकाशन भएको लमलतिे ७ लदन पलि अको ७ लदन सि आयोगको Website: www. psc gov.np/ advertise/advertise/user 

बाट हेनासके्न ब्यहोरा जानकारी गराईन्ि ।

लमलत: २०७६/११/०२

१. अस्थायी लनयुम्मिका िालग रै्कम्मिक उिेदर्ारिाई पलहिो प्राथलमकता लदइने ि ।

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १६३५७/०७५–७६ (खलुा) अनुसार स्थानीय तह अन्तर्ात इवन्िवनयररङ्र् सेिा, सर्भे समूह, सर्भके्षक पद, पााँचौ तह मार् पद संख्या ७ (सात)

का लावर् वमवत २०७६।११।०१ र्ते संचावलत अन्तिााताामा उपवस्थत १० (दश) िना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षाको प्राप्ाकं तथा अन्तिाातााको औषत अङ्क समतेको

कूल प्राप्ांकको आधारमा दहेाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनिहरुकै रोिाईको प्राथवमकताको आधारमा स्थायी वनयुविका लावर् वसफाररस र्ने वमवत

२०७६।११।०२ को वनर्ायानुसार सम्बवन्धत सबैको िानकारीका लावर् यो सूचना प्रकाशन र्ररएको छ ।


