लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. १८२/०७६-७७
मिम िः २०७६।०७।२५
आयोगको धनकुटा कायाु ियको स्थानीय तह अन्तगुत मवज्ञापन नं. १००१५/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/िेखा समूह
छै ठ ं तह, अडधकृत/आ.िे.प. अडधकृत पदको माग पद संख्या ८३ (डियासी) का िाडग डिक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाु ताु को िाडग छन ट भएका
७० (सत्तरी) जना उम्मे दवारहरुको डमडत २०७६।०७।२२ गते दे क्तख २५ गते सम्म अन्तवाु ताु संचािन भएकोमा अन्तवाु ताु मा उपक्तस्थत ६९
(उनान्सत्तरी) जना उम्मे दवारहरुको अन्तवाु ताु , सामूडहक परीक्षण, सूचना प्रडवडध सीप परीक्षण र डिक्तखत परीक्षा समेतको प्राप्ांकको
आधारमा दे हाय बमोडजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे उम्मे दवारहरुको रोजाइको प्राथडमकताक्रम बमोडजम दे हायका स्थानीय
तहहरुमा स्थायी डनयु क्तिको िाडग संघीय माडमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा डसफाररश गने गरी डमडत २०७६।०७।२५ मा डनणुय
भएको हुँ दा सम्बक्तित सबैको जानकारीको िाडग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

५०६११

२

उम्मे दवारको नाि थर

सन्तोष ढकाल

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह

खोटाङबजार-४, खोटाङ्ग

डिल्लीप्रसाद/भगवती

मदनप्रसाद

प्रशासन

५१४७६ बिनोद भट्टराई

सुन्दरहरै चा-१०, मोरङ्ग

हररबहादु र /चन्द्रकिा

शम्शेरबहादु र

प्रशासन

३

५०७०० नविन भटराई

इटहरी-२, सुनसरी

डवश्वनाथ/मन्जु

तोयानाथ

प्रशासन

४

५०१६२

सन्तोष राई

डदडदङ्ग-८, संखुवासभा

थामबहादु र /रामकुमारी

अमरध्वज

प्रशासन

५

५१४६९ गोविन्दप्रसाद फुयल

कानेपोखरी-७, मोरङ्ग

प्रसुुराम/चन्द्रमाया

मुक्तिनाथ

प्रशासन

६

५०२१९

इनरुवा-२, सुनसरी

डवन्दे श्वरी/सूयुकुमारी

बिदे व

प्रशासन

७

५०७३८ प्रज्िल पोखरे ल

डवराटनगर-४, मोरङ्ग

प्रकाशकुमार/तनुजा

भवानीप्रसाद

प्रशासन

८

५०४०८ सरोज भट्ट

उिाु बारी-३, मोरङ्ग

शम्भु /दे डवमाया

डमश्रीिाि

आिेप

९

५०६०२ पष्ु पलाल धमला

रतु वामाइ-९, मोरङ्ग

हे मसागर/सीतादे वी

तुिसी

प्रशासन

१०

५०२०७ नबिनराज भट्टराई

पथरी शडनश्चरे -४, मोरङ्ग

तुिसीप्रसाद/उमादे वी

चन्द्रप्रसाद

प्रशासन

११

५०४२३

डबताुमोि-८, झापा

ढकबहादु र/शोभाकुमारी

हकुबहादु र

प्रशासन

१२

५०५६६ हहमाल गौतम

फुङ्डिङ-४, ताप्लेजुङ्ग

शम्भु प्रसाद/कमिा

काडशनाथ

प्रशासन

१३

५०३०८

सुनकोशी-१०, ओखिढुं गा पुष्पराज/भाडगरथी

कृष्णप्रसाद

िेखा

१४

५१४७३ बिकाश दाहाल

मादी-५, संखुवासभा

रघुनाथ

प्रशासन

राहुल ससह

सश
ु ीला अधधकारी
प्रसार्इ

सि
ु ाश धमला

डवष्णुप्रसाद/भगवती
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इटहरी उपमहानगरपाडिका
इटहरी उपमहानगरपाडिका
इटहरी उपमहानगरपाडिका
डचडचिा गाउँ पाडिका
संखुवासभा
कानेपोखरी गाउँ पाडिका,
मोरङ्ग
धरान उपमहानगरपाडिका
साँगुरीगढी गाउँ पाडिका,
धनकुटा
पथरी शडनश्चरे
नगरपाडिका, मोरङ
धरान उपमहानगरपाडिका
धरान उपमहानगरपाडिका
धरान उपमहानगरपाडिका
धरान उपमहानगरपाडिका
महािक्ष्मी नगरपाडिका,
धनकुटा
उिाु वारी नगरपाडिका,
मोरङ

अन्तिाइताइ तथा ससफाररश शाखा

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१५

५०८०१

१६

५०८५५ मातक
ृ ा िास्तोला

डदिेि रुपाकोट

१७

े
५०८३२ सागर िस्नत

१८

५०१४८

१९

५०६२६ यि
ु राज कोर्राला

२०

५००५१

२१

हदपक रोका क्षेत्री

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह

ईन्द्रबहादु र

प्रशासन

राजनप्रसाद/दोिखादे वी

काडशनाथ

प्रशासन

खाँ दबारी-११, संखुवासभा

डचिकुमार/तारा

डमनबहादु र

प्रशासन

कटु न्जे -७, ओखिढुं गा

यज्ञप्रसाद/डशवमाया

अच्युतानन्द

प्रशासन

शाक्तन्तनगर-७, झापा

चुिामणी/ररता

पदमिाि

प्रशासन

मदन दाहाल

दमक-४, झापा

नन्दराम/तारा

हररप्रसाद

प्रशासन

५११३५

यि
ु राज ननरौला

दोखु -९, ताप्लेजुङ्ग

मेदडनप्रसाद/पदमकुमारी

डििोचन

प्रशासन

२२

५०८१६

सन्जय ढुुंगाना

खाँ दबारी-३, संखुवासभा

हुमकुमार/िोरकुमारी

धमुराज

प्रशासन

२३

५११३१

प्रमोद न्यौपाने

डवराट-८, जुम्ला

मायाराम/ग रीशीिा

िक्ष्मीचन्द्र

प्रशासन

२४

५०८०५ ताराप्रसाद ढकाल

पथरी शडनश्चरे -४, मोरङ्ग

डमिप्रसाद/िीिादे वी

रुपनारायण

प्रशासन

२५

५०४१२

डिल्लीरमण तामाङ्ग

र तामाई-२, उदयपु र

रत्नबहादु र /सीतामाया

अम्बरबहादु र

िेखा

२६

५१११७

हदपकप्रकाश नतम्ससना मृग डिया-७, मोरङ्ग

खगेन्द्रप्रसाद/उमादे वी

केविराम

प्रशासन

२७

५१५५२ सज
ृ ना क्षेत्री

डवराटनगर-१, मोरङ्ग

कुमारबहादु र /पडविादे वी

िम्बरबहादु र

प्रशासन

२८

५०५२३ लिकुश कटुिाल

हदु नी-१, उदयपुर

सुजुबहादु र /गीता

बिबहादु र

प्रशासन

२९

५०७५४ बिनक
ु ा शेपाइ

मत्स्यपोखरी-५,

ग्याल्जे /दोची

साङ्गे

प्रशासन

३०

५११६५

खाँ दबारी-७,संखुवासभा

योगराज/राधादे वी

अडिधर

िेखा

३१

५१५९७ माबत्रका नतिारी

बोधे -५, धनकुटा

िािबहादु र /िडिता

मानबहादु र

प्रशासन

३२

५०४७० भानभ
ु क्त चौहान

डियु गा-२, उदयपुर

डदपक/इन्द्रकुमारी

कृष्णबहादु र

प्रशासन

३३

५०८८८ सज
ु न ढुङ्गेल

शै िुङ्ग-७, दोिखा

नवराज/काडिका

गंगाप्रसाद

प्रशासन

३४

५१२७७ सुंगीता पोख्रेल

बुढीगंगा-१, मोरङ्ग

टं कप्रसाद/जानुका

डवष्णुप्रसाद

प्रशासन

३५

५०४२८ हटकाराम ननरौला

फेदाप-२, ते ह्रथुम

नन्दिाि/डहमकिा

प्रभुराम

प्रशासन

३६

५०६२४ जनादइ न कोर्राला

सभापोखरी-१, संखुवासभा मदनप्रसाद/रमादे वी

गंगाधर

प्रशासन

३७

५०२६९ अननस काफ्ले

डवराटनगर-१२, मोरङ्ग

दे डवप्रसाद/डनमुिादे वी

डतिोचन

प्रशासन

३८

५०१४५ बिनोद न्यौपाने

पािीबास-१, धनकुटा

भोगेन्द्र/कृष्णकुमारी

प्रेमप्रसाद

प्रशासन

िेदप्रसाद सापकोटा

मोहन काफ्ले

पु तिीबजार-१०, स्याङ्जा रे शबहादु र /मायादे वी

बाजेको नाि

मझुवागढी-१४, खोटाङ्ग

संखुवासभा
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डमक्लाजुङ्ग गाउँ पाडिका,
मोरङ
िेटाङ नगरपाडिका,
मोरङ
धरान उपमहानगरपाडिका
धरान उपमहानगरपाडिका
सुनवर्षी नगरपाडिका,
मोरङ
धरान उपमहानगरपाडिका
केरावारी गाउँ पाडिका,
मोरङ
मकािु गाउँ पाडिका,
संखुवासभा
धरान उपमहानगरपाडिका
पथरी शडनश्चरे
नगरपाडिका, मोरङ
फेदाप गाउँ पाडिका,
तेह्रथुम
रङ्गेिी नगरपाडिका,
मोरङ
बजुु गाउँ पाडिका, सुनसरी
सुनवर्षी नगरपाडिका,
मोरङ
सभापोखरी गाउँ पाडिका,
संखुवासभा
डचडचिा गाउँ पाडिका
संखुवासभा
बराहक्षेि नगरपाडिका,
सुनसरी
धरान उपमहानगरपाडिका
हररनगर गाउँ पाडिका,
सुनसरी
पाडिबास नगरपाडिका,
धनकुटा
धरान उपमहानगरपाडिका
धरान उपमहानगरपाडिका
धरान उपमहानगरपाडिका
च डवसे गाउँ पाडिका,
धनकुटा

अन्तिाइताइ तथा ससफाररश शाखा

उम्मे दवारको नाि थर

बाबु /आिाको नाि

मिफाररश भएको
स्थानीय ह

३९

५०३०९

निीनकुमार िस्नेत

कागेि-२, सोिुखुम्बु

दे डवबहादु र /चन्द्रकुमारी

हकुबहादु र

प्रशासन

४०

५११९३

मननशा श्रेष्ठ

चुिाचुिी-४, इिाम

डभमबहादु र /अक्तिका

कुवेरबहादु र

प्रशासन

४१

५००६३

ओमिहादरु आलेमगर

धनकुटा-७, धनकुटा

डवरबहादु र /हकुमाया

बिनध्वज

प्रशासन

४२

५१२६४ सागरमणण गौतम

डवराटनगर-४, मोरङ्ग

किशमडण/राधा

काडशनाथ

िेखा

४३

५१३१२

छाप्रे-८, काडिकोट

नरसरर/नन्दरुपा

दे वीप्रसाद

प्रशासन

४४

५०७२० तल
ु सी आचायइ

चकचकी-६, झापा

टे कप्रसाद/सुडनता

तोयाप्रसाद

प्रशासन

४५

५०६८९ ऋषभ न्यौपाने

डवराटनगर-४, मोरङ्ग

गुणराज/गंगामाया

खगेन्द्रराज

प्रशासन

४६

५००२०

कमलमणण थापा

खाँ दबारी-१०,संखुवासभा

गोडवन्दराज/दु गाु देवी

मकरध्वज

प्रशासन

४७

५०१६१

कुिेरप्रसाद ढकाल

पथरी शडनश्चरे -४, मोरङ्ग

डमिप्रसाद/डििादे वी

रुपनारायण

आिेप

४८

५१०१४

िसन्त प्रभा खनाल

मेचीनगर-२, झापा

िेखनाथ/गीता

मुक्तिनाथ

प्रशासन

४९

५०३१७ ससजइना कोर्राला

डवराटनगर-१०, मोरङ्ग

िेखनाथ/सारदा

डिल्लीराम

आिेप

५०

५०४०६ र्न्रकमल श्रेष्ठ

सूयुडवनायक-४, भिपुर

गणेशकुमार/सीतादे वी

धनबहादु र

िेखा

५१

५०१७०

प्रनतक गड्तौला

डवराटनगर-७, मोरङ्ग

डबक्रम/डवष्णुकुमारी

गुरुप्रसाद

प्रशासन

५२

५०७१६

मधचन्रकुमार थलङ
सलसिू

साँवा-८, ताप्लेजुङ्ग

दिबहादु र /आइतमाया

डवरबहादु र

प्रशासन

५३

५०४१४

िािरु ाम के.सी.

सुन्दरहरै चा-५, मोरङ्ग

ढु ण्डीराज/डसतादे वी

मानबहादु र

प्रशासन

५४

५११९५

कुलप्रसाद ताजपरु रया

मुडकुया-९, मोरङ्ग

िेभुवा/तारादे वी

डनदािु

प्रशासन

५५

५०००४

आङलाक्पा तामाङ

हे ि छ
ं ा-७, भोजपु र

रणबहादु र /अमृतमाया

बुक्तिमान

प्रशासन

५६

५१११८

ककशोरकुमार सलसिु

तम्फुिा-६, ते ह्रथुम

डतिबहादु र /हररमाया

जयबहादु र

प्रशासन

५७

५०६३० शान्ता निसमरे

पोखरे -५, ओखिढुं गा

डसताराम/मोडहनी

डिल्लीराम

प्रशासन

५८

५११५७ राम्जि अधधकारी

तामाफोक-३, संखुवासभा धनबहादु र /खि् गकुमारी

टे कबहादु र

प्रशासन

५९

५०७७० सविना श्रेष्ठ

डसक्तिचरण-१२,

रे वतबहादु र /टं ककुमारी

डभमबहादु र

िेखा

६०

५१४४३

रणम्जत आङिह
ु ाङ
सलसिु

आठराई डिवेणी-३,

ध्वोजडवर/जसमाया

हकुबहादु र

प्रशासन

६१

५१२८२

मक
ु ु न्द राई

चुङमाङ-४, धनकुटा

नगेन्द्रबहादु र /शेरकुमारी

राईबहादु र

िेखा

६२

५१०२८

अनन्त राई

नेचाबतासे -६, सोिुखुम्बु

ईश्वरमान/साकुमाया

भिबहादु र

प्रशासन

ओखिढुं गा
ताप्ले जुङ्ग
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बाजेको नाि

ििूह

रोल नं.

कविराज न्यौपाने

ठे गाना

मिफाररश

यो.क्र.नं.

धरान उपमहानगरपाडिका
म्याग्लुङ नगरपाडिका,
तेह्रथुम
िाडिगुराँ स नगरपाडिका,
तेह्रथुम
धनपािथान
गाउँ पाडिका, मोरङ
धरान उपमहानगरपाडिका
धरान उपमहानगरपाडिका
भोजपुर नगरपाडिका,
भोजपुर
धमुदेवी नगरपाडिका,
संखुवासभा
उिाु वारी नगरपाडिका,
मोरङ
भोक्राहा नरडसंह
गाउँ पाडिका, सुनसरी
सुन्दरहरैं चा
नगरपाडिका, मोरङ
छथर गाउँ पाडिका,
तेह्रथुम
आठराई गाउँ पाडिका,
तेह्रथुम
दे वानगञ्ज गाउँ पाडिका,
सुनसरी
आम्चोक गाउँ पाडिका,
भोजपुर
र्षिानन्द नगरपाडिका,
भोजपुर
प वादु ङमा गाउँ पाडिका,
भोजपुर
फेदाप गाउँ पाडिका,
तेह्रथुम
छथर गाउँ पाडिका,
तेह्रथुम
भोटखोिा गाउँ पाडिका,
संखुवासभा
िाडिगुराँ स नगरपाडिका,
तेह्रथुम
ट्याम्के मैयुम
गाउँ पाडिका, भोजपुर
भोजपुर नगरपाडिका,
भोजपुर
रामप्रसाद राइ
गाउँ पाडिका, भोजपुर

अन्तिाइताइ तथा ससफाररश शाखा

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह

६३

े ी
५००५४ सरोज सि
ु द

बडबयाडवताु -३, मोरङ्ग

डचिकुमार/इक्तन्दरादे वी

िािमडण

आिेप

६४

५०२७३ कणइकुमार सलसिु

एकतप्पा-७, इिाम

नरबहादु र /चन्द्रमती

शेरबहादु र

प्रशासन

६५

५११६२

प्रकाश रे ग्मी

वयरवन-१, मोरङ्ग

जीवनाथ/उमादे वी

रं गिाि

आिेप

६६

५१४५३

परे किहादरु िढ
ु ा

साडिडिवेणी-२, काडिकोट रत्न/अमृताकुमारी

धनराज

िेखा

६७

५०११६

अजय साह

इटहरी-१२, सुनसरी

रामसकि/ररता

नागेश्वर

प्रशासन

६८

५१३५३

महेश रानामगर

बैकुण्ठे -३, भोजपुर

डििाबहादु र /नरमाया

कडबिाि

िेखा

िेटाङ नगरपाडिका,
मोरङ
हतु वागढी गाउँ पाडिका,
भोजपुर
रङ्गेिी नगरपाडिका,
मोरङ
हररनगर गाउँ पाडिका,
सुनसरी
चैनपु र नगरपाडिका,
संखुवासभा
भोक्राहा नरडसंह
गाउँ पाडिका, सुनसरी

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

५०४६५ धमइराज पौिेल

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

खाँ बु-३, उदयपु र

भुवानडसंह /गेहेकुमारी

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

बाजेको नाि

मिफाररश हुन िक्ने िंभाव्य ििूह

प्रशासन

चक्रबहादु र

_______________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस डवज्ञापनमा डिक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको िाडग छन ट भई अन्तवाुताुमा सक्तम्मडिन भएका उम्मे दवारहरुिे प्राप् गरे को कूि प्राप्ाङ्क सम्बक्तित उम्मे दवारिे यो नडतजा प्रकाशन भएको डमडतिे
७ (िा ) डदन पडछ अको ७ (िा ) डदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नु सडकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तिाइताइ तथा ससफाररश शाखा

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. १८३/०७६-७७
मिम िः २०७६।०७।२५

आयोगको धनकुटा कायाुियको स्थानीय तह अन्तगुत मवज्ञापन नं. १००१६/०७५-७६ (िमहला), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह छै ठ ं
तह, अडधकृत पदको माग पद संख्या १२ (बाह्र) का िाडग डिक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाुताु को िाडग छन ट भएका ९ (न ) जना
उम्मे दवारहरुको डमडत २०७६।०७।२२ गते दे क्तख २५ गते सम्म अन्तवाुताु संचािन भएकोमा अन्तवाु ताुमा उपक्तस्थत रोि नं. ५०७५४,
५११९३, ५१०१४, ५०६३०, ५१२७७, ५०७७०, ५०३१७, ५०४२३ र ५१५५२ का उम्मे दवारहरु डवज्ञापन नं. १००१५।०७५-७६ (खुिा) तफु
डसफाररश भइसकेकोिे यो डवज्ञापनमा डसफाररशका िाडग कुनै पडन उम्मे दवार बाँ की नरहे को व्यहोरा डमडत २०७६।०७।२५ को
डनणुयानुसार सम्बक्तित सबैको जानकारीको िाडग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ
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_______________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

अन्तिाइताइ तथा ससफाररश शाखा

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. १८४/०७६-७७
मिम िः २०७६।०७।२५

आयोगको धनकुटा कायाुियको स्थानीय तह अन्तगुत मवज्ञापन नं. १००१७/०७५-७६ (आ.ज.), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह छै ठ ं
तह, अडधकृत पदको माग पद संख्या ४ (चार) का िाडग डिक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाु ताुको िाडग छन ट भएका १५ (पन्ध्र) जना
उम्मे दवारहरुको डमडत २०७६।०७।२२ गते दे क्तख २५ गते सम्म अन्तवाुताु संचािन भएकोमा अन्तवाु ताुमा उपक्तस्थत रोि नं. ५०००४,
५०४०६, ५००६३, ५०२७३, ५१११८, ५११९५, ५०४१२, ५०७५४, ५०७१६, ५११९३, ५१३५३, ५१२८२, ५१४४३, ५०१६२ र ५०७७० का
उम्मे दवारहरु डवज्ञापन नं. १००१५।०७५-७६ (खुिा) तफु डसफाररश भइसकेकोिे यो डवज्ञापनमा डसफाररशका िाडग कुनै पडन
उम्मे दवार बाँ की नरहे को व्यहोरा डमडत २०७६।०७।२५ को डनणुयानुसार सम्बक्तित सबैको जानकारीको िाडग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ ।

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ
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_______________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

अन्तिाइताइ तथा ससफाररश शाखा

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. १८५/०७६-७७
मिम िः २०७६।०७।२५

आयोगको धनकुटा कायाुियको स्थानीय तह अन्तगुत मवज्ञापन नं. १००१८/०७५-७६ (ििेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह छै ठ ं
तह, अडधकृत पदको माग पद संख्या ४ (चार) का िाडग डिक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाु ताुको िाडग छन ट भएका २ (दु ई) जना
उम्मे दवारहरुको डमडत २०७६।०७।२२ गते दे क्तख २५ गते सम्म अन्तवाुताु संचािन भएकोमा अन्तवाु ताुमा उपक्तस्थत रोि नं. ५०११६ र
५०२१९ का उम्मेदवारहरु डवज्ञापन नं. १००१५।०७५-७६ (खुिा) तफु डसफाररश भइसकेकोिे यो डवज्ञापनमा डसफाररशका िाडग कुनै
पडन उम्मे दवार बाँकी नरहे को व्यहोरा डमडत २०७६।०७।२५ को डनणु यानुसार सम्बक्तित सबैको जानकारीको िाडग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ ।

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ
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_______________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

अन्तिाइताइ तथा ससफाररश शाखा

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. १८६/०७६-७७
मिम िः २०७६।०७।२५

आयोगको धनकुटा कायाुियको स्थानीय तह अन्तगुत मवज्ञापन नं. १००२१/०७५-७६ (मप.क्षे.), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह छै ठ ं
तह, अडधकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का िाडग डिक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाुताु को िाडग छन ट भएका ३ (तीन) जना
उम्मे दवारहरुको डमडत २०७६।०७।२२ गते दे क्तख २५ गते सम्म अन्तवाुताु संचािन भएकोमा अन्तवाु ताुमा उपक्तस्थत रोि नं. ५१३१२,
५१४५३ र ५११३१ का उम्मेदवारहरु डवज्ञापन नं. १००१५।०७५-७६ (खुिा) तफु डसफाररश भइसकेकोिे यो डवज्ञापनमा डसफाररशका
िाडग कुनै पडन उम्मेदवार बाँकी नरहे को व्यहोरा डमडत २०७६।०७।२५ को डनणु यानुसार सम्बक्तित सबैको जानकारीको िाडग यो
सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ
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_______________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

अन्तिाइताइ तथा ससफाररश शाखा

