
मिम िः २०७६।१०।०८

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

 ह

१ २६००१२ सघंर्ष बिडारी वसामाडी-५, मकवानपुर हररहर/ भगवती मुक्तिनाथ
जितपुर-जसमरा उप-

महानगरपाजिका, बारा

२ २६०००३ गौरव लामिछाने अिौ-७, पसाा ओमकृष्ण/ देवी िजित
किैया उप-महानगरपाजिका, 

बारा

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

१ २६०००७ बिनय चौरेल जितपुर जसमरा-१७, बारा इन्कबहादुर/ चन्द्रकिा जदिबहादुर

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

१ १५००३३ ररतु रत्नि रामकुमारिाि/ जनरिकुमारी पने्चश्वरिाि

२ २६००२६ ओिप्रकाश पजंियार श्रीनारायण/ जसतादेवी राक्तजििाि

३ १५००१६ राजिवप्रसाद  कुशवाहा कुशेस्वर/ सुरिीदेवी श्रीिाि

नोटिः 

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ४२६/०७६-७७

आयोगको जलेश्वर कायााियको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. ११४१०/०७५-७६ (खुला), जवजवध सेवा, छैठौौं तह, कजयुटर

इजिजनयर पदको माग पद सौंख्या २ (दुई) का िाजग जिक्तित परीक्षाबाट अन्तवाातााको िाजग छनौट भएका ९ (नौ) िना उमे्मदवारहरुको

जमजत २०७६।०९।२६ गते प्रयोगात्मक परीक्षा र जमजत २०७६।१०।०५ गते अन्तवााताा सौंचािन भएकोमा अन्तवााताामा उपक्तस्थत ९ (नौ) िना

उमे्मदवारहरुमधे्य प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीणा उमे्मदवारहरुमधे्य रोि नौं. १५००२१ का उमे्मदवार जव.नौं. ११४०९।०७५-७६ (िुिा) मा

जसफाररश भइसकेकोिे बााँकी उमे्मदवारहरुको अन्तवााताा , सामूजहक परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षा र जिक्तित परीक्षा समेतको प्राप्ाौंकको

आधारमा देहाय बमोजिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे उमे्मदवारहरुको रोिाइको प्राथजमकताक्रम बमोजिम देहायका स्थानीय

तहहरुमा स्थायी जनयुक्तिको िाजग सौंघीय माजमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा जसफाररश गने गरी जमजत २०७६।१०।०८ मा जनणाय

भएको हुाँदा सम्बक्तित सबैको िानकारीको िाजग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

यस जवज्ञापनमा जिक्तित परीक्षाबाट अन्तवाातााको िाजग छनौट भई अन्तवााताामा सक्तम्मजिन भएका उमे्मदवारहरुिे प्राप् गरेको कूि प्राप्ाङ्क सम्बक्तित उमे्मदवारिे यो नजतिा प्रकाशन भएको 

जमजतिे ७ (िा ) जदन पजछ अको ७ (िा ) जदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सजकने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

अस्थायी योग्य ाक्रििः

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमिकृ 

___________________

(अनन्तराज न्यौपाने)

नायब िुब्बा

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
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