लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३६८/०७६-७७
मिम िः २०७६।०९।२८
आयोगको हे ट ंडा कायाण ियको स्थानीय तह अन्तगणत मवज्ञापन नं. १२५५२/०७५-७६ (खुला), इञ्जटनयररङ्ग सेवा, टसटभि समूह, टवञ्िङ्ग
एण्ड आटकणिे क्ट उपसमूह, छै ठौं तह, इञ्जटनयर पदको माग पद संख्या ४ (िार) का िाटग टिञ्ित परीक्षाबाि अन्तवाण ताण को िाटग छनौि
भएका ८ (आठ) जना उम्मे दवारहरुको टमटत २०७६।०९।२८ गते अन्तवाण ताण संिािन भएकोमा अन्तवाण ताण मा उपञ्स्थत ५ (पााँ ि) जना
उम्मे दवारहरुको अन्तवाण ताण , सामूटहक परीक्षण र टिञ्ित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोटजमको योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोिे उम्मे दवारहरुको रोजाइको प्राथटमकताक्रम बमोटजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी टनयु ञ्क्तको िाटग संघीय माटमिा तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा टसफाररश गने गरी टमटत २०७६।०९।२८ मा टनणण य भएको हुाँ दा सम्बञ्न्धत सबैको जानकारीको िाटग यो सूिना
प्रकाशन गररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश भएको स्थानीय
ह

१

४१००५० सरु ज भट्टराई

पटिहानी-२, टितवन

ठाकुरप्रसाद/ गंगाकुमारी

रामप्रसाद

२

४१००५१ राजजव दे शार

गोदावरी-१०, िटितपु र

नारायण/ पुनम

पञ्चिाि

३

४१००३५ शशवप्रसाद शर्ाा

कल्याणपु र-६, टितवन

कृष्णप्रसाद/ साटवत्रीदे वी

बैजनाथ

दु धौिी नगरपाटिका, टसन्धुिी

४

४१००२५ प्रवीण गिरी

कुम्पुर-६, धाटदङ्ग

राजु / सीता

होम

टनिकन्ठ नगरपाटिका, धाटदङ

राप्ती नगरपाटिका, टितवन
हे िौडा उप-महानगरपाटिका,
मकवानपुर

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

४१००४१ रीना सव
ु ाल

___________________
(अनन्तराज न्य पाने )
नायब िुब्बा

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

भक्तपु र-१०, भक्तपुर

राजु / पूणणिक्ष्मी

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

बाजेको नाि
शंकबहादु र

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस टवज्ञापनमा टिञ्ित परीक्षाबाि अन्तवाणताणको िाटग छनौि भई अन्तवाणताणमा सञ्म्मटिन भएका उम्मे दवारहरुिे प्राप्त गरे को कूि प्राप्ताङ्क सम्बञ्न्धत उम्मे दवारिे यो नटतजा प्रकाशन भएको टमटतिे
७ (िा ) टदन पटछ अको ७ (िा ) टदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हे नण सटकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तवााताा तथा शसफाररश शाखा

