लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ४१३/०७६-७७
मिम िः २०७६।१०।०७
आयोगको धनकुटा कायाा ियको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. १०११३/०७५-७६ (खुला), दवदवध सेवा, छै ठ ं तह, वातावरण
दनरीक्षक पिको माग पि संख्या २ (िु ई) का िादग दिल्लखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको िादग छन ट भएका ४ (चार) िना उम्मे िवारहरुको
दमदत २०७६।१०।०७ गते अन्तवाा ताा संचािन भएकोमा अन्तवााताामा उपल्लस्थत ४ (चार) िना उम्मे िवारहरुको अन्तवाा ताा , सामूदहक परीक्षण
र दिल्लखत परीक्षा समेतको प्राप्ां कको आधारमा िे हाय बमोदिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे उम्मे िवारहरुको रोिाइको
प्राथदमकताक्रम बमोदिम िे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी दनयु ल्लिको िादग संघीय मादमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा
दसफाररश गने गरी दमदत २०७६।१०।०७ मा दनणा य भएको हुाँ िा सम्बल्लित सबैको िानकारीको िादग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१

५००३८

नोवलकिसोर भट्टरार्इ

२

५००४२ राजु चौहान

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

परे वादिन-५, धनकुटा

दिवनप्रसाि/ गोमािे वी

दििानाथ

खााँ िवारी-२, संखुवासभा

दिल्लिराम/ दगतािे वी

मानबहािु र

मिफाररश भएको स्थानीय
ह
ईटहरी उप-महानगरपादिका,
सुनसरी
धरान उप-महानगरपादिका,
सुनसरी

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

५००४३

उम्मे दवारको नाि थर

बिशाल भट्टराई

ठे गाना
धरमपुर -५, झापा

बाबु /आिाको नाि
बदिप्रसाि/ शान्तािे वी

बाजेको नाि
हररप्रसाि

अस्थायी योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

५०००३

उम्मे दवारको नाि थर

सन्तोष थापा

___________________
(अनन्तराज न्यौपाने )
नायब िुब्बा

बाबुको नाि

जनि

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमधकृ

बाजेको नाि
गोदबन्दबहािु र

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस दवज्ञापनमा दिल्लखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको िादग छन ट भई अन्तवााताामा सल्लम्मदिन भएका उम्मे िवारहरुिे प्राप् गरे को कूि प्राप्ाङ्क सम्बल्लित उम्मे िवारिे यो नदतिा प्रकाशन भएको
दमदतिे ७ (िा ) दिन पदछ अको ७ (िा ) दिनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सदकने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ ।
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अन्तवाइताइ तथा ससफाररश शाखा

