लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३७९/०७६-७७
मिम िः २०७६।१०।०१
आयोगको धनकुटा कायाम लयको स्थानीय ति अन्तगमत मवज्ञापन नं. १०१०८/०७५-७६ (खुला), इञ्िहनयररङ्ग सेिा, सभे समूि, छै ठौं ति,
नापी अहधकृत पदको माग पद संख्या २ (दु ई) का लाहग हलञ्खत परीक्षािाट अन्तिाम ताम को लाहग छनौट भएका ५ (पााँ च) िना उम्मे दिारिरुको
हमहत २०७६।१०।०१ गते अन्तिाम ताम संचालन भएकोमा अन्तिामताममा उपञ्स्थत ५ (पााँ च) िना उम्मे दिारिरुको अन्तिाम ताम , सामूहिक परीक्षण र
हलञ्खत परीक्षा समेतको प्राप्ां कको आधारमा दे िाय िमोहिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मे दिारिरुको रोिाइको
प्राथहमकताक्रम िमोहिम दे िायका स्थानीय तििरुमा स्थायी हनयु ञ्क्तको लाहग संघीय माहमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हसफाररश
गने गरी हमहत २०७६।१०।०१ मा हनणम य भएको हुाँ दा सम्बञ्ित सिैको िानकारीको लाहग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

५००११

ठाकुर लामिछाने

शहिद लखन-९, गोरखा

हिष्णुप्रसाद/ हदलुकुमारी

हनरञ्जन

२

५००१९

टे कबहादरु श्रेष्ठ

हिमगंगा-५, रामेछाप

ताराििादु र / खड् गमाया

हिन्द्रमान

मिफाररश भएको स्थानीय
ह
धरान उप-मिानगरपाहलका,
सुनसरी
ईटिरी उप-मिानगरपाहलका,
सुनसरी

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

५००१०

उम्मेदवारको नाि थर

श्रीकृष्ण अधिकारी

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

मिां कालचौर-१, काभ्रे

धममप्रसाद/ राधा

बाजेको नाि
हटकाप्रसाद

अस्थायी योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

१

५००१८

स्मरण दािाल

रामप्रसाद

भक्तप्रसाद

२

५००१६

हकरण शमाम

खेमनारायण

दे हिदत्त

३

५००१५

अहनशा चौलागाई

प्रेमप्रसाद

कृष्णप्रसाद

४

५०००७ उदय न्यौपाने

रङ्गनाथ

हडल्लीराम

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमधकृ

बाबुको नाि

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमधकृ

बाजेको नाि

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस हिज्ञापनमा हलञ्खत परीक्षािाट अन्तिामतामको लाहग छनौट भई अन्तिामताममा सञ्म्महलन भएका उम्मे दिारिरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क सम्बञ्ित उम्मे दिारले यो नहतिा प्रकाशन भएको हमहतले
७ (िा ) हदन पहछ अको ७ (िा ) हदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाट िे नम सहकने व्यिोरा िानकारी गराइन्छ ।
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