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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश भएको स्थानीय 

 ह

१ ८३००४३ दिपने्द्रप्रसाि जोशी डिलासैनी-७, बैतिी हरिदत्त/ पशुपडत डबिे डिमदत्त नगिपाडलका, कञ्चनपुि

२ ८३००९४ रबिन्द्र उप्रतेी अमिगढी-३, ििेल्धुिा हरिप्रसाद/ कुन्तीदेवी दुगााप्रसाद गोदाविी नगिपाडलका, कैलाली

३ ८३००६६ सौरभ कलौनी धनगढी-५, कैलाली कृष्णदत्त/ दुगेश िडगिथ गौिीगंगा नगिपाडलका, कैलाली

४ ८३००६३ ककशोर भट्ट डिमदत्त-१९, कञ्चनपुि चेतिाज/ देवकी दुगाादत्त घोिाघोिी नगिपाडलका, कैलाली

५ ८३००८२ सवुाश पाठक धनगढी-५, कैलाली यज्ञिाज/ यशोदा दामोदि पुनवाास नगिपाडलका, कञ्चनपुि

६ ८३००८८ जनकिहािरु खड्का बाझ ककानी-६, िोटी बमबहादुि/ जमुनादेवी शेिबहादुि लम्कीचुहा नगिपाडलका, कैलाली

७ ८३००७३ अनशे शे्रष्ठ काठमािौ-ं२१, काठमािौं डदनेशकुमाि/ दुगाा डदल्लीबहादुि िजनी नगिपाडलका, कैलाली

८ ८३००५५ ईश्वर िराल गेटा-३, कैलाली गुणडनडध/ मनमाया डनडधलाल बेलौिी नगिपाडलका, कञ्चनपुि
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१ ८३००८६ क्षिततज भट्ट डदपायल डसलगढी-५, िोटी हेमिाज/ डदपा डशविाज

२ ८३००३३ जगदिश बिष्ट गुजि-५, बैतिी धनडसंह/ जयमती अने्त

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३७८/०७६-७७

आयोगको िहेन्द्रनगर कायाालयको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. १६३५२/०७५-७६ (खुला), इञ् जडनयरिङ्ग सेवा, डसडिल समूह,

डवञ्िङ्ग एण्ड आडका टेक्ट उपसमूह, छैठौ ंतह, इञ् जडनयि पदको माग पद संख्या ८ (आठ) का लाडग डलञ्ित पिीक्षाबाट अन्तवाातााको लाडग

छनौट िएका २२ (बाइस) जना उमे्मदवािहरुको डमडत २०७६।०९।२९ ि १०।०१ गते अन्तवााताा संचालन िएकोमा अन्तवााताामा उपञ्स्थत ११

(एघाि) जना उमे्मदवािहरुको अन्तवााताा , सामूडहक पिीक्षण ि डलञ्ित पिीक्षा समेतको प्राप्ांकको आधािमा देहाय बमोडजमको योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले उमे्मदवािहरुको िोजाइको प्राथडमकताक्रम बमोडजम देहायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी डनयुञ्िको लाडग संघीय

माडमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा डसफारिश गने गिी डमडत २०७६।१०।०१ मा डनणाय िएको हुुँदा सम्बञ्ित सबैको जानकािीको

लाडग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
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१ ८३००३१ महेन्द्रडसंह िागाुँ पदमडसंह जयबहादुि

२ ३००३५ िेमिाज िेग्मी देविाज देवीप्रसाद

३ ३००५४ सुिज शाही टेकेन्द्रबहादुि गोपाल

४ ३००४६ मनोज िट्ट गौिीदत्त लक्ष्मीदत्त

नोटिः 

यस डवज्ञापनमा डलञ्ित पिीक्षाबाट अन्तवाातााको लाडग छनौट िई अन्तवााताामा सञ्म्मडलन िएका उमे्मदवािहरुले प्राप् गिेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बञ्ित उमे्मदवािले यो नडतजा प्रकाशन िएको डमडतले 

७ (िा ) डदन पडछ अको ७ (िा ) डदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सडकने व्यहोिा जानकािी गिाइन्छ ।

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमिकृ 

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 

अस्थायी योग्य ाक्रििः
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