लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३८२/०७६-७७
मिम िः २०७६।१०।०२
आयोगको जलेश्वर कायाा लयको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. ११४०८/०७५-७६ (खुला), इन्तिजनयररङ्ग सेवा, सभे सर्मूह, छै ठ ं तह,
नापी अजिकृत पदको र्माग पद संख्या १ (एक) का लाजग जलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाजग छन ट भएका ३ (तीन) िना उम्मे दवारहरुको
जर्मजत २०७६।१०।०१ गते अन्तवाा ताा संचालन भएकोर्मा अन्तवााताार्मा उपन्तस्थत ३ (तीन) िना उम्मे दवारहरुको अन्तवाा ताा , सार्मूजहक परीक्षण र
जलन्तखत परीक्षा सर्मेतको प्राप्ां कको आिारर्मा दे हाय बर्मोजिर्मको योग्यताक्रर्म कायर्म हुन आएकोले उम्मे दवारहरुको रोिाइको
प्राथजर्मकताक्रर्म बर्मोजिर्म दे हायका स्थानीय तहहरुर्मा स्थायी जनयु न्तिको लाजग संघीय र्माजर्मला तथा सार्मान्य प्रशासन र्मन्त्रालयर्मा जसफाररश
गने गरी जर्मजत २०७६।१०।०२ र्मा जनणा य भएको हुुँ दा सम्बन्तित सबैको िानकारीको लाजग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

२६०००३ उदय पराजल
ु ी

ठे गाना
हर्मी-७, गोरखा

बाबु /आिाको नाि
रार्मप्रसाद/ कर्मला

बाजेको नाि

मिफाररश भएको स्थानीय
ह
जितपुर-जसर्मरा उप-

चन्द्रकान्त

र्महानगरपाजलका, बारा

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

२

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

२६०००२ सरु ज बिष्ट

ठे गाना
शान्तन्तनगर-२, दाङ्ग

बाबु /आिाको नाि
शोभारार्म/ दे वकी

बाजेको नाि
जबनारार्म

अस्थायी योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

२१०००२ अनवर शाह

र्मंिुर

िजलल

२

१५०००१ जर्मलन के.सी.

र्महे न्द्रबहादु र

ओर्मबहादु र

____________________
(अनन्तराज न्यौपाने )
नायब िुब्बा

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस जवज्ञापनर्मा जलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाजग छन ट भई अन्तवााताार्मा सन्तम्मजलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्तित उम्मे दवारले यो नजतिा प्रकाशन भएको जर्मजतले
७ (िा ) जदन पजछ अको ७ (िा ) जदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सजकने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ ।
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अन्तर्ााताा तथा ससफाररश शाखा

