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

स्थानीय  ह

१ ४१००१६ रबिना देउजा चित्तपोल-१, भक्तपुर लोकबहादुर/ गौरी हररबहादुर राप्ती नगरपाचलका, चितवन

२ ४१००८७ धनकुमारी भण्डारी भरतपुर-२, चितवन गंगाराम/ चितादेवी यमलाल
ज्वालामुखी गाउँपाचलका, 

धाचदङ

३ ४१००५२ रुक्मीला इटनी िल्यानटार-७, धाचदङ्ग लक्ष्मीप्रिाद/ चदलकुमारी देवीप्रिाद
चिपुरािुन्दरी गाउँपाचलका, 

धाचदङ

४ ४१०२५७ सरेुन्द्रकुमार स्याङ्तान घ्याङलेख-४, चिनु्धली बािुदेव/ राम्रीमाया गणेशबहादुर
घ्याङलेख गाउँपाचलका, 

चिनु्धली

५ ४१००९५ देवकी ससिंखडा ज्यामरुङ-५, धाचदङ्ग भवनाथ / मेनका कृष्णप्रिाद नेिावती गाउँपाचलका, धाचदङ

६ ४१०२५८ आईतराम तामाङ हचटया-३, मकवानपुर काजीमान/ िन्चमाया पे्रमबहादुर
बकैया गाउँपाचलका, 

मकवानपुर

७ ४१००८६ सयुयिहादरु थिङ थाहा-८, मकवानपुर नरबहादुर/ चवश्वमाया लालबहादुर
कैलाश गाउँपाचलका, 

मकवानपुर

८ ४१०१७४ रववन्द्रप्रसाद देवकोटा अमले-३, चिनु्धली छचवलाल/ चभमकुमारी रुद्रलाल दुधौली नगरपाचलका, चिनु्धली

९ ४१००४९ प्रददप पराजुली नामटार-४, मकवानपुर श्रीराम/ पाववती होमनाथ
राक्सिराङ्ग गाउँपाचलका, 

मकवानपुर

१० ४१००७६ रमशे बिडारी थाहा-६, मकवानपुर जगन्नाथ/ भाचगरथी िेतनाथ
बागमती गाँउपाचलका, 

मकवानपुर

११ ४१०००५ रामचन्द्र खड्का हेटौडंा-३, मकवानपुर घमानचिं/ देवकुमारी छिबहादुर
तीनपाटन गाउँपाचलका, 

चिनु्धली

१२ ४१०१०५ सनुनता खनतवडा हेटौडंा-१७, मकवानपुर िेतनाथ/ िुडाकुमारी भानुभक्त
गङ्गाजमुना गाउँपाचलका, 

धाचदङ

१३ ४१०१४६ सनुशे अथधकारी दुधौली-१, चिनु्धली जगन्नाथ/ चप्रयालक्ष्मी मायानाथ
हररहरपुरगढी गाउँपाचलका, 

चिनु्धली

१४ ४१०१४८ हरीलाल बिश्वकमाय चिथौली-४, चिनु्धली मंगलबहादुर/ चटकाकुमारी ितुरे
चिक्कल गाउँपाचलका, 

चिनु्धली

१५ ४१०१७१ सन्द्तोष खनाल ज्वालामुखी-४, धाचदङ्ग कृष्णप्रिाद/ धनकुमारी िोकप्रिाद
रुवीभ्याली गाउँपाचलका, 

धाचदङ

मिफाररश योग्य ाक्रििः

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं.  ४५२/०७६-७७

आयोगको हेट डंा कायावलयको स्थानीय तह अन्तगवत मवज्ञापन नं. १२५५४/०७५-७६ (खुला), चशक्षा िेवा, चशक्षा प्रशािन िमूह, छैठौं

तह, अचधकृत पदको माग पद िंख्या १५ (पन्ध्र) का लाचग चलक्सखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लाचग छनौट भएका १९ (उन्नाइि) जना

उमे्मदवारहरुको चमचत २०७६।१०।१५ गते अन्तवावताव िंिालन भएकोमा अन्तवावतावमा उपक्सस्थत १९ (उन्नाइि) जना उमे्मदवारहरुको

अन्तवावताव , िामूचहक परीक्षण र चलक्सखत परीक्षा िमेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोचजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले

उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्राथचमकताक्रम बमोचजम देहायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी चनयुक्सक्तको लाचग िंघीय माचमला तथा िामान्य

प्रशािन मन्त्रालयमा चििाररश गने गरी चमचत २०७६।१०।१६ मा चनणवय भएको हँुदा िम्बक्सन्धत िबैको जानकारीको लाचग यो िूिना

प्रकाशन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ४१०१३४ ददपने्द्र अथधकारी मकवानपुरगढी-३, 

मकवानपुर
कृष्णप्रिाद/ रुकचमणी देबेन्द्रप्रिाद

२ ४१००४० राथधका शे्रष्ठ घैरुङ-२, गोरखा खन्तनारायण/ गोमाया लोकबहादुर

३ ४१०१८० भानभुक्त निसमरे तीनपाटन-२, चिनु्धली बािुदेव/ चितादेवी गोचवन्दप्रिाद

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ४१००४३ शारदादेवी  शमाय प्रवानन्द्द धु्रवलाल

२ ४१००२३ सशवप्रसाद अयायल रामप्रसाद डोलप्रिाद

३ ४१०१७७ दरु्ायकुमारी रेग्मी अर्न्द्धर उदानन्द

४ ४१०१४५ सहदेव र्जुरेल रेमनाि लक्ष्मीकान्त

नोटिः 

यि चवज्ञापनमा चलक्सखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लाचग छनौट भई अन्तवावतावमा िक्सम्मचलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क िम्बक्सन्धत उमे्मदवारले यो नचतजा प्रकाशन भएको 

चमचतले ७ (िा ) चदन पचछ अको ७ (िा ) चदनिम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनव िचकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

________________

(मवषु्ण प डेल)

शाखा अमिकृ 

________________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 

अस्थायी योग्य ाक्रििः
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