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

 ह

१ ५५००२० शषेनारायण भण्डारी पकवादी-२, स्याङ्जा लििामलि/ खोमादेवी होमनाथ देवदह नगरपालिका, रुपने्दही

२ ५५००७९ सनुनल शे्रष्ठ जहदा-४, नविपरासी पलिम रामप्रसाद/ लवषु्णकुमारी पुननारायि वािगंगा नगरपालिका, कलपिवसु्त

३ ५५००६३ कुशल निमिरे वािगंगा-७, कलपिवसु्त िािमलि/ कमिा छलििाि िुद्धभूलम नगरपालिका, कलपिवसु्त

४ ५५००३४ आमशषकुिार यादव ओमसलिया-६, रुपने्दही इन्द्रकुमार/ िारा रामिलिि लिवराज नगरपालिका, कलपिवसु्त

५ ५५०००८ मिलन भरू्तले लिकुिीगढ-९, रुपने्दही िेकिाि/ भोजिक्ष्मी उमापलि
कृष्णनगर नगरपालिका, 

कलपिवसु्त

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

१ ५५००१० िहेश बस्याल िुिवि-३, रुपने्दही माधवप्रसाद/ किाविी हेमिाि

२ ५५००५२ प्रकाश अधिकारी लििोत्तमा-७, रुपने्दही गंगाधर/ लनमा िासुदेव

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ५५००६९ अिोक सापकोिा लििकप्रसाद िुिसीराम

२ ५५००२८ लदपक लिवारी िोिाकान्त पृथिाि

नोटिः 

यस लवज्ञापनमा लिखखि परीक्षािाि अन्तवाािााको िालग छनौि भई अन्तवाािाामा सखिलिन भएका उिेदवारहरुिे प्राप्त गरेको कूि प्राप्ताङ्क सम्बखिि उिेदवारिे यो नलिजा प्रकािन भएको लमलििे 

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

मिफाररश योग्य ाक्रििः

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमिव

अस्थायी योग्य ाक्रििः

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमिकृ 

_____________

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मिफाररश शाखा)

िूिना नं. ३७२/०७६-७७

आयोगको बुटवल कायााियको स्थानीय िह अन्तगाि मवज्ञापन नं. १३९०३/०७५-७६ (खुला), इख जलनयररङ्ग सेवा, लसलभि समूह, लवखिङ्ग

एण्ड आलका िेक्ट उपसमूह, छैठौ ंिह, इख जलनयर पदको माग पद संख्या ५ (पााँच) का िालग लिखखि परीक्षािाि अन्तवाािााको िालग छनौि

भएका १५ (पन्ध्र) जना उिेदवारहरुको लमलि २०७६।०९।२८ र २९ गिे अन्तवाािाा संचािन भएकोमा अन्तवाािाामा उपखस्थि ८ (आठ) जना

उिेदवारहरुको अन्तवाािाा , सामूलहक परीक्षि र लिखखि परीक्षा समेिको प्राप्तांकको आधारमा देहाय िमोलजमको योग्यिाक्रम कायम हुन

आएकोिे उिेदवारहरुको रोजाइको प्राथलमकिाक्रम िमोलजम देहायका स्थानीय िहहरुमा स्थायी लनयुखिको िालग संघीय मालमिा िथा

सामान्य प्रिासन मन्त्राियमा लसफाररि गने गरी लमलि २०७६।०९।२९ मा लनिाय भएको हुाँदा सम्बखिि सिैको जानकारीको िालग यो सूचना

प्रकािन गररएको छ ।
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