लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूिना नं. ४२८/०७६-७७
मिम िः २०७६।१०।०८
आयोगको िनकुटा कायाा ियको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. १०१११/०७५-७६ (खुला), विविध सेिा, छै ठौौं तह, मवहिा
विकास अवधकृत पदको माग पद सौंख्या १ (एक) का िावग विखित परीक्षाबाट अन्तिाा ताा को िावग छनौट भएका ३ (तीन) जना
उिे दिारहरुको वमवत २०७६।१०।०६ गते अन्तिाा ताा सौंचािन भएकोमा अन्तिाा ताा मा उपखस्थत ३ (तीन) जना उिे दिारहरुको
अन्तिाा ताा , सामूवहक परीक्षण, सूचना प्रविवध सीप परीक्षण र विखित परीक्षा समेतको प्राप्ताौं कको आधारमा दे हाय बमोवजमको
योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी वनयु खिको िावग सौंघीय मावमिा तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्राियमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७६।१०।०८ मा वनणा य भएको हुुँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको िावग यो सूचना
प्रकाशन गररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

५००५७ अनप
ु ा वाग्ले

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

धनकुटा-३, धनकुटा

गोविन्द/ वििा

बाजेको नाि
विल्लीराम

मिफाररश भएको
स्थानीय ह
धरान उप-महानगरपाविका,
सुनसरी

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

५००१९

उम्मे दवारको नाि थर

लक्ष्मीदे वी रिजाल

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाह्रदशी-५, झापा

िेदप्रसाद/ रे णु का

बाजेको नाि
होमनाथ

अस्थायी योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

५००५३

२
३

उम्मे दवारको नाि थर

कल्पना बास्कोटा

बाबुको नाि

बाजेको नाि

चन्द्रिाि

रवििाि

५००५८ श्रद्धा बस्नेत

नैनबहादु र

केििमान

५०००६

कृष्णबहादु र

िािबहादु र

वनरु काकी

____________________
(अनन्तराज न्यौपाने )
नायब िुब्बा

________________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमिव

नोटिः
यस विज्ञापनमा विखित परीक्षाबाट अन्तिाातााको िावग छनौट भई अन्तिााताामा सखिविन भएका उिे दिारहरुिे प्राप्त गरे को कूि प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दिारिे यो नवतजा प्रकाशन
भएको वमवतिे ७ (िा ) वदन पवछ अको ७ (िा ) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सवकने व्यहोरा जानकारी
गराइन्छ ।
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