लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३७१/०७६-७७
मिम िः २०७६।०९।२९
आयोिको पोखरा कायाव लयको स्थानीय तह अन्तिवत मवज्ञापन नं. १२९५२/०७५-७६ (खुला), इक्ष्मिगनयररङ्ग सेवा, गसगभल समूह,
गवक्ष्मिङ्ग एण्ड आगकवटे क्ट उपसमूह, छठौौं तह, इक्ष्मिगनयर पदको माि पद सौंख्या ३ (तीन) का लागि गलक्ष्मखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लागि
छनौट भएका ६ (छ) िना उम्मे दवारहरुको गमगत २०७६।०९।२८ िते अन्तवाव ताव सौंचालन भएकोमा अन्तवाव ताव मा उपक्ष्मस्थत ५ (पाुँच) िना
उम्मे दवारहरुको अन्तवाव ताव , सामूगहक परीक्षण र गलक्ष्मखत परीक्षा समेतको प्राप्ाौं कको आधारमा दे हाय बमोगिमको योग्यताक्रम कायम हन
आएकोले उम्मे दवारहरुको रोिाइको प्राथगमकताक्रम बमोगिम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी गनयु क्ष्मक्तको लागि सौंघीय मागमला तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गसफाररश िने िरी गमगत २०७६।०९।२९ मा गनणव य भएको हुँ दा सम्बक्ष्मित सबको िानकारीको लागि यो सूचना
प्रकाशन िररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश भएको स्थानीय
ह

१

४५०००३ अमत
ृ के.सी.

पोखरा-१६, कास्की

लक्ष्मिबहादु र / गिता

मोगतबहादु र

व्यास निरपागलका, तनहुँ

२

४५००१२ मन्जिल थपललया

गसरानचोक-८, िोरखा

गितेन्द्रवावु / मन्िु

रामचन्द्र

िड
ुँ ाकोट निरपागलका, नवलपुर

३

४५०००७ बििेक पोखरे ल

कावासोती-८, नवलपरासी पूवव

डासूराि/ रे श्मकान्ती

गटकाराम

मध्यगवन्दु निरपागलका, नवलपुर

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

४५००५५ तल्
ु सीराम भट्टराई

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

कृष्णिण्डकी-९, स्याङ्िा

तोलाकान्त/ कुगविा

बाजेको नाि
ईश्वरीप्रसाद

अस्थायी योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

४५००१० गदपक न्यौपाने

यज्ञमुगतव

गहमलाल

२

४५००३७ सुलभ काफ्ले

क्ष्मखमानन्द

मुक्तीप्रसाद

३

४५००६२ माधव काकी

लोकबहादु र

ईन्द्रबहादु र

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस गवज्ञापनमा गलक्ष्मखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लागि छनौट भई अन्तवावतावमा सक्ष्मम्मगलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप् िरे को कूल प्राप्ाङ्क सम्बक्ष्मित उम्मे दवारले यो नगतिा प्रकाशन भएको गमगतले
७ (िा ) गदन पगछ अको ७ (िा ) गदनसम्म आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नव सगकने व्यहोरा िानकारी िराइन्छ ।
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अजतर्ााताा तथा लसफाररश शाखा

