लोक सेवा आयोग

दिपायल कायाालय
राजपरु , डोटी

ससफारीस सम्बन्धी सच
ू ना

सचू ना नं. ६९/०७६-७७, मिम िः- २०७६/१२/०७
यस कायाालयको स्थानीय तह अन्तर्ात विज्ञापन नं. १५८१३÷०७५–७६ (खुला) ईन्न्जननयररङ सेिा, सर्भे समह
ू , चौथो

तह, असमन पिको मार् पि संख्या ७ (सात) का लागर् सलखखत परीक्षाबाट अन्तिााताका लागर् छनौट र्भएका १३ जना
उम्मेििारहरुको समनत २०७६।११।२१ र्ते संचालन र्भएको अन्तिााताामा उपन्स्थत ११ (एघार) जना उम्मेििारहरुको सलखखत

परीक्षाको प्रापतांक र अन्तिाातााको औषत अङ्क समेतका आधारमा िे हाय बमोन्जम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
उम्मेििारहरुको रोजाइको प्राथसमकताक्रम बमोन्जम िे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी ननयन्ु क्तको लागर् ससफाररस र्ने र्री
समनत २०७६।१२।०७ मा ननर्ाय र्भएको हुुँिा सम्बन्न्धत सबैको जानकारीको लागर् यो सच
ू ना प्रकाशन र्ररएको छ ।

ससफारिश योग्यताक्रम
यो.क्र.
नं.

िोल नं.

नाम, थि

ठे गाना

बाब/ु आमाको नाम

बाजेको नाम

ससफारिश भएको
स्थाननय तह

१

७७०१३०

खेमराज जोशी

डिलासै नी गा.पा.-५,
बै तिी

मान प्रसाद/पावती

अम्बादत्त

सााँ फेबगर
नगरपाडलका, अछाम

२

७७०१४६

पुस्करराज जोशी

दु हु गा.पा.-३, दार्ुुला

प्रमानन्द/गौरा

नारायणदत्त

डशखर नगरपाडलका,
िोटी

३

७७०१५२

कणु बहादु र शाही

डतला गा.पा.-५, जुम्ला

लबी बहादु र/शान्ता

पृथ्वी बहादु र

मंगलसे न नगरपाडलका,
अछाम

४

७७०१६६

डवनोद प्रशाद भट्ट

पाटन न.पा.-८, बै तिी

िम्बरदत्त/रे वती

जयदे व

बु ङ्गल नगरपाडलका,
बझाङ

५

७७०१३८

केशव डगरी

छडवसपाडिभे रा गा.पा.-१,
बझाङ्ग

दे वानन्द/डसता

हररभान

कमलबजार
नगरपाडलका, अछाम

६

७७०१०५

हरर आर्ायु

शुभकाडलका गा.पा.-६,
काडलकोट

गमे/लक्ष्मी

दे वीराम

बडिमाडलका
नगरपाडलका, बाजुरा

७

७७०१५७

पुरन न्यौपाने

डिवे णी न.पा.-२, बाजुरा

श्रीप्रसाद/मोती

दे डवर्न्द

बु ढीगं गा नगरपाडलका,
बाजुरा

a}slNks pDd]bjf/x? M—
a}=of]=qm=g+

/f]n g+=

gfd, y/

१

७७०१५५

रमेश बहादु र साउद

डिवे णी न.पा.-४, बाजुरा

नया/टे कसरा

धन

२

७७०२२८

बल बहादु र ऐर

लालझािी गा.पा.-५, कञ्चनपुर

गणे श बहादु र/ठगु दे वी

जय बहादु र

7]ufgf

afa'÷cfdfsf] gfd

afh]sf] gfd
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c:yfoL ;"rL M—
of]=qm=g+=

/f]n g+=

१

७७००३०

दल बहादु र भण्डारी

नर बहादु र

अजब

२

७७०११७

डवन्तीराम र्ौधरी

छोटे लाल

वामु

gfd, y/

afa'sf] gfd

afh]sf] gfd

b|i6Jo M— c:yfoL lgo'lQmsf] nflu a}slNks pDd]bjf/x?nfO{ klxnf] k|fyldstf lbO{g] 5 .
gf]6 M

!_ dfly pNn]lvt lj1fkgdf lnlvt k/LIffaf6 cGtjftf{sf nflu 5gf}6 eO{ cGtjf{tf{df ;lDdlnt ePsf pDd]b \jf/x?n] k|fKt u/]sf] s"n
k|fKtfÍ ;DalGwt pDd]b\jf/n] of] glthf k|sfzg ePsf] ldltn] & lbg kl5 csf]{ & lbg;Dd cfof]usf] website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user af6 x]g{ ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 .

@_ l;kmfl/; ePsf pDd]bjf/x?n] ldlt @)&^.!@.!) ut] !M)) ah] l;kmfl/; kqsf nfuL ;Dks{ /fVg x'g hfgsf/L u/fO{G5 .

====================

========================

==========================

s'n/fh kf}8]n

k[y/fh s6'jfn

OZj/L k|;fb cof{n

gfoa ;'Jjf

zfvf clws[t

lg=sfof{no k|d'v
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