
मिम िः २०७६।१०।०१

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

 ह

१ ६१००२१ अखिल पोखे्रल सोनपुर-५, दाङ्ग शोभाखर/ वेदाकुमारी पपताम्बर
तुल्सीपुर उप-महानगरपापिका, 

दाङ

२ ६१०१०४ सझंना लामिछाने तुिसीपुर-१२, दाङ्ग पगररराज/ सीता कोमिप्रसाद
नेपािगञ् ज उप-महानगरपापिका, 

बााँके

३ ६१००५६ हििाल वली घोराही-६, दाङ्ग पभयुराज/ शान्तिकुमारी न्तखमिाि कोहिपुर नगरपापिका, बााँके

४ ६१००९१ िोिनदेब िल्ल छााँयानाथरारा-१, मुगु छत्रबहादुर/ पिमु जाडबहादुर बारबपदिया नगरपापिका, बपदिया

५ ६१०१२२ ननवशेकुिार शिाा नेपािगञ्ज-१३, बााँके केशवकुमार/ सररता अग्नीधर गुिररया नगरपापिका, बपदिया

६ ६१०१०५ सरीता चन्द दामािकोट-७, सल्यान पभमबहादुर/ इन्तिरा दिबहादुर राजापुर नगरपापिका, बपदिया

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

१ ६१००२८ बबनय राजमसिं थारु पटपटपहररया-६, बााँके पवनकुमार/ िक्ष्मीकुमारी फाकु

२ ६१००४२ अम्बु चौधरी जण्डौि-३, सप्तरी श्यामसुिर/ धनीकुमारी िक्ष्मी

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

१ ६१०१११ पभष्म के.सी. रुपिाि देपबराम

नोटिः 

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३७७/०७६-७७

आयोगको दाङ्ग कायािियको स्थानीय तह अिगित मवज्ञापन नं. १४४५८/०७५-७६ (खुला), इन्तञ् जपनयररङ्ग सेवा, पसपभि समूह, पवन्तिङ्ग

एण्ड आपकि टेक्ट उपसमूह, छैठौौं तह, इन्तञ् जपनयर पदको माग पद सौंख्या ६ (छ) का िापग पिन्तखत परीक्षाबाट अिवाितािको िापग छनौट

भएका १६ (सोह्र) जना उमे्मदवारहरुको पमपत २०७६।०९।२९ गते अिवािताि सौंचािन भएकोमा अिवाितािमा उपन्तस्थत ९ (नौ) जना

उमे्मदवारहरुको अिवािताि , सामूपहक परीक्षण र पिन्तखत परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आधारमा देहाय बमोपजमको योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोिे उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्राथपमकताक्रम बमोपजम देहायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी पनयुन्तिको िापग सौंघीय मापमिा तथा

सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा पसफाररश गने गरी पमपत २०७६।१०।०१ मा पनणिय भएको हुाँदा सम्बन्तित सबैको जानकारीको िापग यो सूचना

प्रकाशन गररएको छ ।

यस पवज्ञापनमा पिन्तखत परीक्षाबाट अिवाितािको िापग छनौट भई अिवाितािमा सन्तम्मपिन भएका उमे्मदवारहरुिे प्राप्त गरेको कूि प्राप्ताङ्क सम्बन्तित उमे्मदवारिे यो नपतजा प्रकाशन भएको पमपतिे 

७ (िा ) पदन पपछ अको ७ (िा ) पदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनि सपकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमिकृ 

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 

अस्थायी योग्य ाक्रििः
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