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

 ह

१ ५०१०० नितशे यादव देउरीमरुवा-२, सप्तरी पवनकुमार/ उषा भोलाप्रसाद
धरान उप-महानगरपाललका, 

सुनसरी

२ ५०००५ रजत अग्रवाल इटहरी-६, सुनसरी बाबुलाल/ रेखा मोहनलाल रामधुनी नगरपाललका, सुनसरी

३ ५००८७ सरुज खड्का इटहरी-५, सुनसरी राजकुमार/ हररलक्ष्मी सत्यनारायण बराहके्षत्र नगरपाललका, सुनसरी

४ ५००८४ बिशाल शर्ाा लवराटनगर-३, मोरङ्ग लदललपकुमार/ लगता रामअलतयार रङे्गली नगरपाललका, मोरङ

५ ५००६४ हिर्ाांशु देव लवषहररषा-८, सप्तरी रलवन्द्रनाथ/ प्रलतमा दीपनारायण उलाावारी नगरपाललका, मोरङ

६ ५०००८ कर्लप्रसाद पौडले अजुानधारा-६, झापा कृष्णप्रसाद/ पावाती धनपलत पथरी शलनश्चरे नगरपाललका, मोरङ

७ ५००८९ र्ोनिका काकी पनौती-९, काभे्र रलवन्द्र/ उषा लजतबहादुर सुनवषी नगरपाललका, मोरङ

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

१ ५००१२ रौशिप्रसाद  र्ितो भलालहया-२, रौतहट राजेश्वर/ लकरणदेवी जयनारायण

२ ५०११८ बिद्यािन्दककशोर  साि वोदेवरसाइन-५, सप्तरी राजेन्द्रप्रसाद/ चन्द्रादेवी कैलु

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३६०/०७६-७७

आयोगको धनकुटा कायाालयको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. १०१०७/०७५-७६ (खुला), इञ् जलनयररङ्ग सेवा, लसलभल समूह,

लवञ्िङ्ग एण्ड आलका टेक्ट उपसमूह, छैठौौं तह, इञ् जलनयर पदको माग पद सौंख्या ७ (सात) का लालग ललञ्खत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग

छनौट भएका २७ (सत्ताइस) जना उमे्मदवारहरुको लमलत २०७६।०९।२४ र २५ गते अन्तवााताा सौंचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपञ्स्थत १३

(तेह्र) जना उमे्मदवारहरुको अन्तवााताा , सामूलहक परीक्षण र ललञ्खत परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आधारमा देहाय बमोलजमको योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्राथलमकताक्रम बमोलजम देहायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी लनयुञ्िको लालग सौंघीय

मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत लमलतिः २०७६।०९।२६ मा लनणाय भएको हुुँदा सम्बञ्ित सबैको

जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
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१ ५०१०५ मनोजकुमार चौधरी पुणालाल डोमीलाल

२ ५००३३ अलमत चौधरी उपेन्दर मानपुर

३ ५००४० लनश्चलआकाश शे्रष्ठ चुडाबहादुर केशरबहादुर

४ ५०१४० लकशोर ररजाल गोपालप्रसाद लवषु्णप्रसाद

५ ५००८६ उत्सव शे्रष्ठ हका नारायण जयबहादुर

६ ५००९० सुवास पौड्याल रामलाल उमाकान्त

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमधकृ 

नोटिः 

यस लवज्ञापनमा ललञ्खत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग छनौट भई अन्तवााताामा सञ्म्मललन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बञ्ित उमे्मदवारले यो नलतजा प्रकाशन भएको लमलतले 

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

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

अस्थायी योग्य ाक्रििः

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमधकृ 
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