ऱोक सेवा आयोग

महे न्द्रनगर कायााऱय
भहे न्रनगय, कञ्चनऩुय

ससफाररस सम्बन्द्धी सूचना
सूचना नॊ.: ६७/२०७६-०७७

मभमत: २०७६/११/२५

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १६३६७/०७५–७६ (खुला) अनुसार स्थानीय तह अन्तगात इवन्जवनयररङ्ग सेिा, सभे समूह, अवमन पद, चौथो तह माग पद
संख्या ३ (वतन) का लावग वमवत २०७६।११।२२ गते संचावलत अन्तिााताामा उपवस्थत ५ (पााँच) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षाको प्राप्ांक तथा
अन्तिाातााको औषत अङ्क समेतको कू ल प्राप्ांकको आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजहरुकै रोजाईको प्राथवमकताको
आधारमा स्थायी वनयुविका लावग वसफाररस गने वमवत २०७६।११।२५ को वनर्ायानुसार सम्बवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ ।

सिफाररि योग्यताक्रम िच
ू ी
यो.क्र. नं.

रोऱ नं.

उम्मेदवारको नाम थर

1

830055

धना ऩन्त

2

830038

जनकफहादयु चन्द

3

830066

उभाकान्त जोशी

ससफाररस भएको कायााऱय

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

ठे गाना

शॊकयदत्त/भादवी

प्रभानन्द

गोदावयी-०१, कैरारी ।

शुक्रापाॉटा नगयऩामरका, कञ्चनऩुय ।

खडकफहादयु /सयस्वती

धनफहादयु

मसगास-०१, फैतडी ।

अभयगढी नगयऩामरका, डडे ल्धुया ।

भहानन्द/कौमशल्रा

बानदे व

रेकभ-०४, दाचुर
ु ा ।

भेरौरी नगयऩामरका, फैतडी ।

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

फरयाभ/ईश्वयीदे वी

बवयफहादयु

बाबुको नाम

बाजेको नाम

ददरामसॊह

दे वमसॊह

रक्ष्भीप्रसाद

यमध

वैकसपिक योग्यताक्रम िच
ू ी
बै.यो.क्र.नं

1

रोऱ नं.

830017

उम्मेदवारको नाम थर

बफष्णुमसॊह फोहया

ठे गाना

ऩयशुयाभ-०४, डडे ल्धुया ।

अस्थायी योग्यताक्रम िच
ू ी
अ.यो.क्र.नं

रोऱ नं.

उम्मेदवारको नाम थर

१

830014

अभयफहादयु धाभी

२

830047

भाधफ बट्ट

ऩुस्कय याज उऩाध्माम
स.क.अ.

खगेन्रप्रसाद बट्ट

मनयन्जन श्रेष्ठ

शाखा अमधकृ त

उऩसमचव

द्रष्टब्म :

१. अस्थामी मनमुबिका रामग वैकम्ल्ऩक उमभेदवायराई ऩदहरो प्राथमभकता ददइने ि ।
२.मस बवज्ञाऩनको अन्तवाुताुभा सम्मभरीत उमभेदवायहरुरे आपूरे प्राप्त गये को कुर प्राप्ताॊक मो नमतजा प्रकाशन बएको मभमतरे ७ ददन ऩमि अको ७ ददन समभ आमोगको Website: www. psc gov.np/
advertise/advertise/user फाट हे नस
ु क्ने ब्महोया जानकायी गयाईन्ि ।
नोट : सिपारयि बएका उम्भेदवायहरूरार्इ सभति २०७६-११-२६ गिे ददनको १:०० फजे दे खी मि कामाइरमफाट सिपारयि ऩत्र उऩरब्ध गयार्ने व्महोया जानकायी गयार्इन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992

