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तलुसीपरु, दाङ 

उ�मेदवार �सफा�रश स�ब�धी सूचना 

   सूचना नं. :-  ७५/०७6-७7, �म�तः- २०७6/१२/१५ 

 

�थानीय तहका ला�ग यस काया�लयबाट स�ा�लत �व.नं. 144८१/075-76(खलुा), नेपाल इि�ज�नय�र� सेवा, सभ� समूह, चौथो तह, अ�मन पदको 

माग पद सं�या २१(ए�ाईस) का ला�ग �लिखत पर��ाबाट छनौट भएका ३६ म�ये अ�तवा�ता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या 32 (बि�स) को �लिखत 

पर��ाको �ा�ा�, अ�तवा�ता�को  औषत �ा�ा� समेतको कूलयोगबाट देहाय बमोिजम यो�यता�म कायम हनु आएकोले �नजह�को काया�लय रोजाइको 

�ाथ�मकता�म अनसुार देहायका �थानीय तहमा �थायी �नयिु�का ला�ग �सफा�रश गन� �म�त 2076/१२/१५ मा �नण�य भएको हुँदा स�बि�धत 

सबैको जानकार�का ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ । 

�सफा�रश यो�यता�म :- 

यो. 

�.नं. 
रोल नं. 

उ�मेदवारको 

नाम, थर 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम �सफा�रश ग�रएको काया�लय 

1 ६१०७१६ यवुराज डंगौरा 
भजनी गाउँपा�लका-  ३, 

कैलाल� 
च�ुनकराम/स�रतादेवी रामलाल लमह� नगरपा�लका, दाङ 

2 ६१०६४६ हेम�त चौधर� 
कैलार� गाउँपा�लका- ६, 

कैलाल� 
काल�राम/बासमती अ�तराम 

ठाकुरबाबा नगरपा�लका, 

ब�द�या 

3 ६१०७७८ ��राज ओल� 
��वेणी गाउँपा�लका- १०, 

�कुम (पि�म ) 
अमरबहादरु/च��कला पशु� 

तलुसीपरु 

उपमहानगरपा�लका, दाङ 

4 ६१०६९२ 
आिशषकुमार 

चौधर� 

दं�गशरण गाउँपा�लका- ५, 

 दाङ 
छेदलुाल/क�पना च��लाल 

तलुसीपरु 

उपमहानगरपा�लका, दाङ 

5 ६१०१२५ �काश देवकोटा 
दामा� गाउँपा�लका- ६,  

स�यान 
�नमबहादरु/मीना ने�लाल 

तलुसीपरु 

उपमहानगरपा�लका, दाङ 

6 ६१०१७३ सं�गता धामी 
दशरथच�द नगरपा�लका,- १, 

बैतडी 
�मे�संह/माया कण� 

नेपालग� 

उपमहानगरपा�लका, बाँके  

7 ६१०६४२ स�ुमीता खडका 
चौरपाट� गाउँपा�लका- ५, 

अछाम 
टेकबहादरु/औसरादेवी ख�कबहादरु 

नेपालग� 

उपमहानगरपा�लका, बाँके  

8 ६१०५९६ यामबहादरु पनु 
म�लरानी गाउँपा�लका- ३, 

�यठुान 
भ�बहादरु/ल�मी  ख�बहादरु 

तलुसीपरु 

उपमहानगरपा�लका, दाङ 

9 ६१०८२३ 
मोहनकुमार 

ल�साल 

द�ुल ुनगरपा�लका- १२,  

दैलेख 
िशवराज/देवीकुमार�  न�दाराम 

तलुसीपरु 

उपमहानगरपा�लका, दाङ 

10 ६१०६७० 
चडुामिण 

लामीछान े

छ�े�र� गाउँपा�लका- १, 

स�यान 
घम�ड�साद/गंगादेवी �तलकराम 

तलुसीपरु 

उपमहानगरपा�लका, दाङ 

11 ६१०२९० िशवस�ुदर यादव 
श�ुोधन गाउँपा�लका- १, 

क�पलव�त ु
भगवानदास/रा�धका �यामलाल 

तलुसीपरु 

उपमहानगरपा�लका, दाङ 

12 ६११२१२ राज ुभ�राई 
आदश� गाउँपा�लका- ५,  

डोट� 
च�बहादरु/�वमा�देवी क�वराज 

नेपालग� 

उपमहानगरपा�लका,  बाँके  

13 ६१०६२१ िच�राम ओल� 
सानीभेर� गाउँपा�लका- ४, 

�कुम (पि�म) 
�िजत/खीम� शसे 

नेपालग� 

उपमहानगरपा�लका, बाँके  

14 ६१०९९७ ल�मण आचाय�  
चौरजहार� नगरपा�लका- ८, 

�कुम (पि�म ) 
केशर/�वम� �हरामण 

नेपालग� 

उपमहानगरपा�लका, बाँके  
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तलुसीपरु, दाङ 

यो. 

�.नं. 
रोल नं. 

उ�मेदवारको 

नाम, थर 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम �सफा�रश ग�रएको काया�लय 

15 ६१००१९ �भा ख�का 
म�ुसकोट नगरपा�लका- २, 

�कुम (पि�म) 
ह�रबहादरु/��मला नरबहादरु 

नेपालग� 

उपमहानगरपा�लका,  बाँके  

16 ६१००८५ पदम कामी 
आ�लताल गाउँपा�लका- ३, 

डडे�धरुा 
उ�जलबहादरु/जनुदेवी करनबहादरु 

नेपालग� 

उपमहानगरपा�लका, बाँके  

17 ६१०००४ स�तोष �ब.क. 
शाि�तनगर गाउँपा�लका- ४, 

दाङ 
िखमबहादरु/�सता रामलाल 

नेपालग� 

उपमहानगरपा�लका, बाँके  

18 ६१०१२९ ह�रनारायण के.सी. 
आठ�बसकोट नगरपा�लका- ७,  

�कुम (पि�म) 
जगते/मनकुमार� �वरमान 

नेपालग� 

उपमहानगरपा�लका, बाँके  

19 ६१०६६३ स�द�पकुमार बरइ� 
श�ुोधन गाउँपा�लका- ३, 

क�पलव�त ु
पजुार��साद/जगुलावती रामरतन 

�वग��ार� नगरपा�लका, 

�यूठान  

20 ६१०९५५ �दपक बढुाथोक� 
सानोभेर� गाउँपा�लका- ५, 

�कुम (पि�म) 
रामबहादरु/अन�ती कमारा रो�पा नगरपा�लका, रो�पा  

21 ६१००४९ न�बन ओल� 
गंगादेव गाउँपा�लका- २,  

रो�पा 
ओसीराम/�व�णकुला मेहरमान �यूठान नगरपा�लका, �यूठान  

 

वैकि�पक यो�यता�म :- 

वै.यो. 

�.नं. 
रोल नं. 

उ�मेदवारको नाम, 

थर 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

1 610946 �दपे�� वल� 
घोराह� उपमहानगरपा�लका- १५, 

दाङ 
लालबहादरु/�भमी देवराज 

2 610851 �मे�काश भ�डार� 
चौरजहार� नगरपा�लका- ४, 

�कुम (पि�म) 
गो�व�द/ गो�मा  मान�वर 

3 611151 खेमराज जोशी 
श�ुलाफाटँा नगरपा�लका- १०, 

क�नपरु 
ताराद�/ह�ल�देवी रतने 

4 610556 �ड�ल�रमण ख�का 
म�ुसकोट नगरपा�लका- ११, 

�कुम (पि�म) 
िचताराम/बालकुमार� बेचरुाम 

अ�थायी यो�यता�म :- 

यो.�.नं. रोल नं. उ�मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

1 610928 न�वन जोशी ह�रद� मोतीराम 

2 610308 ओपे�� वल� नरबहादरु िखमबहादरु 

3 610990 शेरबहादरु बढुाथोक� र�तभाने लाल�बर 

4 610092 श�ुसल रावत लालबहादरु  शेरबहादरु 

5 610945 ठके�� शमा� �हमलाल ड�ु 

6 610438 �दपे�� केसी शिशराम �ललबहादरु 

 
     

   (कृ�णराज �गर�)           (�व�ण�ुसाद �यौपान)े                         (दगुा��साद पराजलु�) 

     नायब स�ुबा                                  शाखा अ�धकृत                              उपसिचव 
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तलुसीपरु, दाङ 

                                          उ�मेदवार �सफा�रश स�ब�धी सूचना 

      सूचना नं. :-  ७६/०७6-७7, �म�तः- २०७6/१२/१५ 

 

�थानीय तहका ला�ग यस काया�लयबाट स�ा�लत �व.नं. 144८२/075-76(म�हला), नपेाल इि�ज�नय�र� सेवा, सभ� समूह, चौथो तह, अ�मन पदको 

माग पद सं�या ४ (चार) का ला�ग �लिखत पर��ाबाट छनौट भएका १४ म�ये अ�तवा�ता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या १३ (ते�) को �लिखत 

पर��ाको �ा�ा�, अ�तवा�ता�को  औषत �ा�ा� समेतको कूलयोगबाट देहाय बमोिजम यो�यता�म कायम हनु आएकोले �नजह�को काया�लय रोजाइको 

�ाथ�मकता�म अनसुार देहायका �थानीय तहमा �थायी �नयिु�का ला�ग �सफा�रश गन� �म�त 2076/१२/१५ मा �नण�य भएको हुँदा स�बि�धत 

सबैको जानकार�का ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ । 

�सफा�रश यो�यता�म :- 

यो. 

�.नं. 
रोल नं. 

उ�मेदवारको नाम, 

थर 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 

नाम 
�सफा�रश ग�रएको काया�लय 

1 610708 स�तोषी  पौडेल 
था�े गाउँपा�लका- १,  

धा�दङ 
श�भ�ुसाद/ई�र� ह�र�साद 

तलुसीपरु उपमहानगरपा�लका,  

दाङ 

2 610744 �योतीकुमार�  भ� 
दशरथच�द नगरपा�लका-१०,  

 बैतडी 
�दनेश�साद/कौश�या �ललाधर 

नेपालग� उपमहानगरपा�लका, 

बाँके 

3 610862 ल�मी  गैरे 
सैनामैना नगरपा�लका- ६, 

�प�देह� 
चरुामणी/माया  िखन ु

तलुसीपरु उपमहानगरपा�लका,  

दाङ 

4 610360 रोशनी  घ�त�मगर 
प�रवत�न गाउँपा�लका- ५, 

रो�पा 
रणबहादरु/अनसर�  मालबहादरु 

नेपालग� उपमहानगरपा�लका, 

बाँके 

 

 

 वैकि�पक यो�यता�म :- 

वै.यो. 

�.नं. 
रोल नं. उ�मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

1 610199 �दपा चौलागाइ� तातोपानी गाउँपा�लका- ५, ज�ुला कुलाच��/मसुी सदान�द 

2 610087 जानक� रोकाया छायँानाथ रारा नगरपा�लका,-१२, मगु ु िशवहर�/स�ुतला रण�वर 

 
 
 
 

  (कृ�णराज �गर�)           (�व�ण�ुसाद �यौपान)े                         (दगुा��साद पराजलु�) 

     नायब स�ुबा                                  शाखा अ�धकृत                              उपसिचव 
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तलुसीपरु, दाङ 

उ�मेदवार �सफा�रश स�ब�धी सूचना 

      सूचना नं. :-  ७७/०७6-७7, �म�तः- २०७6/१२/१५ 

 

�थानीय तहका ला�ग यस काया�लयबाट स�ा�लत �व.नं. 144८३/075-76(आ.ज), नेपाल इि�ज�नय�र� सेवा, सभ� समूह, चौथो तह, अ�मन पदको 

माग पद सं�या ४ (चार) का ला�ग �लिखत पर��ाबाट छनौट भएका १४ म�ये अ�तवा�ता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या १४(चौध) को �लिखत 

पर��ाको �ा�ा�, अ�तवा�ता�को  औषत �ा�ा� समेतको कूलयोगबाट देहाय बमोिजम यो�यता�म कायम हनु आएकोले �नजह�को काया�लय रोजाइको 

�ाथ�मकता�म अनसुार देहायका �थानीय तहमा �थायी �नयिु�का ला�ग �सफा�रश गन� �म�त 2076/१२/१५ मा �नण�य भएको हुँदा स�बि�धत 

सबैको जानकार�का ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ । 

�सफा�रश यो�यता�म :- 

यो. 

�.नं. 
रोल नं. 

उ�मेदवारको 

नाम, थर 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम �सफा�रश ग�रएको काया�लय 

1 611115 जीबन पनुमगर 
नौब�हनी गाउँपा�लका- ८, 

 �यूठान 
जेदलुाल/चमेल� �हरालाल 

तलुसीपरु उपमहानगरपा�लका,  

दाङ 

2 610914 �व� चौधर� 
कैलार� गाउँपा�लका- ३,  

कैलाल� 
�न�न�साद/म� ु बाँधरुाम 

नेपालग� उपमहानगरपा�लका, 

बाँके 

3 610203 �वजय कवर 
छ�े�र� गाउँपा�लका- ५,  

स�यान 
भागीराम/दे�वकला  देवीलाल 

तलुसीपरु उपमहानगरपा�लका,  

दाङ 

4 610634 अ�नता बढुामगर 
��वेणी गाउँपा�लका- ७,  

रो�पा 
�टकबहादरु/मायाकुमार� बलबहादरु 

नेपालग� उपमहानगरपा�लका,  

बाँके 

 

 वैकि�पक यो�यता�म :- 

वै.यो. 

�.नं. 
रोल नं. उ�मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

1 610265 �बनोद चौधर� 
बारब�द�या नगरपा�लका- १०, 

ब�द�या 
धनीराम/ ल�मी  खसुीराम 

2 610612 ��दप राना 
लालझाडी गाउँपा�लका- २,  

क�नपरु 
हष�बहादरु/कैलासोदेवी रामा 

  
 
 
 

  (कृ�णराज �गर�)           (�व�ण�ुसाद �यौपान)े                         (दगुा��साद पराजलु�) 

   नायब स�ुबा                                      शाखा अ�धकृत                              उपसिचव 

  



लोक सेवा आयोग 

दाङ काया�लय 
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तलुसीपरु, दाङ 

उ�मेदवार �सफा�रश स�ब�धी सूचना 

      सूचना नं. :-  ७८/०७6-७7, �म�तः- २०७6/१२/१५ 

 
 

�थानीय तहका ला�ग यस काया�लयबाट स�ा�लत �व.नं. 144८४/075-76(मधेशी), नेपाल इि�ज�नय�र� सेवा, सभ� समूह, चौथो तह, अ�मन पदको 

माग पद सं�या ३ (तीन) का ला�ग �लिखत पर��ाबाट छनौट भएका ११ म�ये अ�तवा�ता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या ११ (एघार) को �लिखत 

पर��ाको �ा�ा�, अ�तवा�ता�को  औषत �ा�ा� समेतको कूलयोगबाट देहाय बमोिजम यो�यता�म कायम हनु आएकोले �नजह�को काया�लय रोजाइको 

�ाथ�मकता�म अनसुार देहायका �थानीय तहमा �थायी �नयिु�का ला�ग �सफा�रश गन� �म�त 2076/१२/१५ मा �नण�य भएको हुँदा स�बि�धत 

सबैको जानकार�का ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ । 

�सफा�रश यो�यता�म :- 

यो. 

�.नं. 
रोल नं. 

उ�मेदवारको नाम, 

थर 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम �सफा�रश ग�रएको काया�लय 

1 610415 �मथेलेशकुमार  बमा� 
रा��सोनार� गाउँपा�लका- ७, 

वाँके 
राजाराम/ जानक�देवी  बरातीलाल 

नेपालग� उपमहानगरपा�लका, 

बाँके 

2 610578 महे��कुमार लोध 
गैडहवा गाउँपा�लका- ६, 

�प�देह� 
च���का/तारामती  �नरह ु

नेपालग� उपमहानगरपा�लका, 

बाँके 

3 610693 रोशनकुमार  सहनी 
औरह� गाउँपा�लका- ६, 

धनषुा 
रामच��/सवनकुमार�  रामरतन 

तलुसीपरु उपमहानगरपा�लका, 

दाङ 

 

 वैकि�पक यो�यता�म :- 

वै.यो. 

�.नं. 
रोल नं. उ�मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

1 610825 सवुाश मौया� ओमस�तया गाउँपा�लका- ५, �प�देह� राम�साद/गंगादेवी बैजनाथ 

  
 
 

      (कृ�णराज �गर�)           (�व�ण�ुसाद �यौपान)े                         (दगुा��साद पराजलु�) 

         नायब स�ुबा                                  शाखा अ�धकृत                              उपसिचव 

  



लोक सेवा आयोग 

दाङ काया�लय 
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तलुसीपरु, दाङ 

उ�मेदवार �सफा�रश स�ब�धी सूचना 

      सूचना नं. :-  ७९/०७6-७7, �म�तः- २०७6/१२/१५ 

 

�थानीय तहका ला�ग यस काया�लयबाट स�ा�लत �व.नं. 144८५/075-76(द�लत), नेपाल इि�ज�नय�र� सेवा, सभ� समूह, चौथो तह, अ�मन पदको 

माग पद सं�या २ (दईु) का ला�ग �लिखत पर��ाबाट छनौट भएका ७ म�ये अ�तवा�ता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या ७ (सात)को �लिखत पर��ाको 

�ा�ा�, अ�तवा�ता�को  औषत �ा�ा� समेतको कूलयोगबाट देहाय बमोिजम यो�यता�म कायम हनु आएकोले �नजह�को काया�लय रोजाइको 

�ाथ�मकता�म अनसुार देहायका �थानीय तहमा �थायी �नयिु�का ला�ग �सफा�रश गन� �म�त 2076/१२/१५ मा �नण�य भएको हुँदा स�बि�धत 

सबैको जानकार�का ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ । 

�सफा�रश यो�यता�म :- 

यो. 

�.नं. 
रोल नं. 

उ�मेदवारको नाम, 

थर 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम �सफा�रश ग�रएको काया�लय 

1 610872 लोके�� लहुार 
पचु�डी नगरपा�लका,- ८,  

बैतडी 
ल�मण/ह�रना  दल� 

तलुसीपरु उपमहानगरपा�लका,   

दाङ 

2 610006 सागर वेवारे �व.क. 
गैडहवा गाउँपा�लका- १,  

�प�देह� 
नरबहादरु/उषादेवी र�वलाल 

नेपालग� उपमहानगरपा�लका,  

बाँके  

 

 वैकि�पक यो�यता�म :- 

वै.यो. 

�.नं. 
रोल नं. उ�मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

1 610773 ब�ु नेपाल� रामपरु नगरपा�लका,- ६, पा�पा  थक� बहादरु/जीता धनबहादरु 

  
 
 

  (कृ�णराज �गर�)           (�व�ण�ुसाद �यौपान)े                         (दगुा��साद पराजलु�) 

     नायब स�ुबा                                  शाखा अ�धकृत                              उपसिचव 

  



लोक सेवा आयोग 

दाङ काया�लय 
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तलुसीपरु, दाङ 

एकम�ु यो�यता�म सूची 

   सूचना नं. :- ८0/०७6-७7, �म�तः- २०७6/१२/1५ 
 

�थानीय तहका ला�ग यस काया�लयबाट स�ा�लत �व.नं. �व.नं. 144८१-144८५/075-76(खलुा तथा समावेशी), नपेाल इि�ज�नय�र� 

सेवा, सभ� समूह, चौथो तह, अ�मन पदमा �नयिु�का ला�ग �सफा�रश भएका उ�मेदवारह�ले �ा� गरेको कूल �ा�ा�को आधारमा कायम हनु आएको 

तप�सल अनसुारको एकम�ु यो�यता�मको सूची �म�त 2076/१२/1५ को �नण�यानसुार स�बि�धत सबैको जानकार�को ला�ग यो सूचना �कािशत 

ग�रएको छ । 

तप�सल 

ए.यो.�.न. रोल नं. उ�मेदवारको नाम थर 
�सफा�रश ग�रएको �व�ापन नं. 

075/076 
खलुा/ समावेशी 

1 
६१०७१६ यवुराज डंगौरा 144८१ खुला 

2 
६१०६४६ हेम�त  चौधर� 144८१ खुला 

3 
६१०७७८ ��राज ओल� 144८१ खुला 

4 
६१०६९२ आिशषकुमार  चौधर� 144८१ खुला 

5 
६१०१२५ �काश  देवकोटा 144८१ खुला 

6 
६१०१७३ सं�गता  धामी 144८१ खुला 

7 
६१०६४२ स�ुमीता  खडका 144८१ खुला 

8 
६१०५९६ यामबहादरु पनु 144८१ खुला 

9 
६१०८२३ मोहनकुमार ल�साल 144८१ खुला 

10 
६१०६७० चडुामिण लामीछाने 144८१ खुला 

11 
६१०२९० िशवस�ुदर  यादव 144८१ खुला 

12 
६११२१२ राज ुभ�राई 144८१ खुला 

13 
६१०६२१ िच�राम  ओल� 144८१ खुला 

14 
६१०९९७ ल�मण आचाय�  144८१ खुला 

15 
६१००१९ �भा ख�का 144८१ खुला 

16 
६१००८५ पदम कामी 144८१ खुला 

17 
६१०००४ स�तोष  �ब.क. 144८१ खुला 



लोक सेवा आयोग 

दाङ काया�लय 
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तलुसीपरु, दाङ 

ए.यो.�.न. रोल नं. उ�मेदवारको नाम थर 
�सफा�रश ग�रएको �व�ापन नं. 

075/076 
खलुा/ समावेशी 

18 
६१०१२९ ह�रनारायण  के.सी. 144८१ खुला 

19 
६१०६६३ स�द�पकुमार बरइ� 144८१ खुला 

20 
६१०९५५ �दपक बढुाथोक� 144८१ खुला 

21 
६१००४९ न�बन ओल� 144८१ खुला 

2२ 
६१०७०८ स�तोषी  पौडेल १४४८२ म�हला 

2३ 
६१०७४४ �योतीकुमार�  भ� १४४८२ म�हला 

2४ 
६१०८६२ ल�मी  गैरे १४४८२ म�हला 

2५ 
६१०४१५ �मथेलेशकुमार  बमा� १४४८४ मधेशी 

2६ 
६१०५७८ महे��कुमार लोध १४४८४ मधेशी 

२७ 
६१०६९३ रोशनकुमार सहनी १४४८४ मधेशी 

२८ 
६१०३६० रोशनी  घ�त�मगर १४४८२ म�हला 

२९ 
६११११५ जीबन पनुमगर १४४८३ आ.ज. 

३० 
६१०९१४ �व�  चौधर� १४४८३ आ.ज. 

३१ 
६१०२०३ �वजय कवर १४४८३ आ.ज. 

३२ 
६१०६३४ अ�नता  बढुामगर १४४८३ आ.ज. 

३३ 
६१०८७२ लोके�� लहुार १४४८५ द�लत 

३४ 
६१०००६ सागर वेवारे �व.क. १४४८५ द�लत 

���य: 

१. यस �व�ापनको अ�तवा�ता�मा सि�म�लत भएका उ�मेदवारह�ले �ा� गरेको कूल �ा�ांक स�बि�धत उ�मेदवारले यो न�तजा �काशन भएको 

�म�तले ७ �दनप�छ अक� ७ �दन स�म आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user  बाट हेन� स�कने �यहोरा जानकार� 

गराइ�छ । 

२. �सफा�रश भएका उ�मदेवारह�को �सफा�रश प� �वतरण स�ब�धी सूचना प�छ �कािशत ग�रनेछ । 

 

 

  (कृ�णराज �गर�)           (�व�ण�ुसाद �यौपान)े                         (दगुा��साद पराजलु�) 

    नायब स�ुबा                                  शाखा अ�धकृत                              उपसिचव 

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user

