लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ४५२/०७६-७७
मिम िः २०७६।१०।१६
आयोगको हे ट ंडा कायाव लयको स्थानीय तह अन्तगवत मवज्ञापन नं. १२५५४/०७५-७६ (खुला), चशक्षा िेवा, चशक्षा प्रशािन िमूह , छै ठौं
तह, अचधकृत पदको माग पद िंख्या १५ (पन्ध्र) का लाचग चलक्सखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लाचग छनौट भएका १९ (उन्नाइि) जना
उम्मे दवारहरुको चमचत २०७६।१०।१५ गते अन्तवाव ताव िंिालन भएकोमा अन्तवाव ताव मा उपक्सस्थत १९ (उन्नाइि) जना उम्मे दवारहरुको
अन्तवाव ताव , िामूचहक परीक्षण र चलक्सखत परीक्षा िमेतको प्राप्तां कको आधारमा दे हाय बमोचजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
उम्मे दवारहरुको रोजाइको प्राथचमकताक्रम बमोचजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी चनयु क्सक्तको लाचग िंघीय माचमला तथा िामान्य
प्रशािन मन्त्रालयमा चििाररश गने गरी चमचत २०७६।१०।१६ मा चनणव य भएको हुँ दा िम्बक्सन्धत िबैको जानकारीको लाचग यो िूिना
प्रकाशन गररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

४१००१६ रबिना दे उजा

चित्तपोल-१, भक्तपुर

लोकबहादु र / गौरी

हररबहादु र

२

४१००८७ धनकुमारी भण्डारी

भरतपुर -२, चितवन

गंगाराम/ चितादे वी

यमलाल

३

४१००५२ रुक्मीला इटनी

िल्यानटार-७, धाचदङ्ग

लक्ष्मीप्रिाद/ चदलकुमारी

दे वीप्रिाद

४

४१०२५७ सरु े न्द्रकुमार स्याङ्तान घ्याङलेख-४, चिन्धुली

बािुदेव/ राम्रीमाया

गणे शबहादु र

५

४१००९५ दे वकी ससिंखडा

ज्यामरुङ-५, धाचदङ्ग

भवनाथ / मेनका

कृष्णप्रिाद

६

४१०२५८ आईतराम तामाङ

हचटया-३, मकवानपु र

काजीमान/ िन्चमाया

प्रेमबहादु र

७

य हादरु थिङ
४१००८६ सय
ु ि

थाहा-८, मकवानपुर

नरबहादु र / चवश्वमाया

लालबहादु र

८

४१०१७४ रववन्द्रप्रसाद दे वकोटा

अमले -३, चिन्धुली

छचवलाल/ चभमकुमारी

रुद्रलाल

९

४१००४९ प्रददप पराजल
ु ी

नामटार-४, मकवानपु र

श्रीराम/ पाववती

होमनाथ

१०

४१००७६ रमेश बिडारी

थाहा-६, मकवानपु र

जगन्नाथ/ भाचगरथी

िेतनाथ

११

४१०००५ रामचन्द्र खड्का

हे टौंडा-३, मकवानपु र

घमानचिं / दे वकुमारी

छिबहादु र

१२

४१०१०५ सनु नता खनतवडा

हे टौंडा-१७, मकवानपु र

िेतनाथ/ िुडाकुमारी

भानुभक्त

१३

े अथधकारी
४१०१४६ सन
ु श

दु धौली-१, चिन्धुली

जगन्नाथ/ चप्रयालक्ष्मी

मायानाथ

१४

४१०१४८ हरीलाल बिश्वकमाय

चिथौली-४, चिन्धुली

मंगलबहादु र / चटकाकुमारी ितुरे

१५

४१०१७१ सन्द्तोष खनाल

ज्वालामुखी-४, धाचदङ्ग

कृष्णप्रिाद/ धनकुमारी
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िोकप्रिाद

मिफाररश भएको
स्थानीय ह
राप्ती नगरपाचलका, चितवन
ज्वालामुखी गाउँ पाचलका,
धाचदङ
चिपु रािुन्दरी गाउँ पाचलका,
धाचदङ
घ्याङलेख गाउँ पाचलका,
चिन्धुली
नेिावती गाउँ पाचलका, धाचदङ
बकैया गाउँ पाचलका,
मकवानपुर
कैलाश गाउँ पाचलका,
मकवानपुर
दु धौली नगरपाचलका, चिन्धुली
राक्सिराङ्ग गाउँ पाचलका,
मकवानपुर
बागमती गाँउपाचलका,
मकवानपुर
तीनपाटन गाउँ पाचलका,
चिन्धुली
गङ्गाजमुना गाउँ पाचलका,
धाचदङ
हररहरपुरगढी गाउँ पाचलका,
चिन्धुली
चिक्कल गाउँ पाचलका,
चिन्धुली
रुवीभ्याली गाउँ पाचलका,
धाचदङ

अन्द्तवायताय तिा ससफाररश शाखा

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

१

४१०१३४ ददपेन्द्र अथधकारी

मकवानपुरगढी-३,

२

४१००४० राथधका श्रेष्ठ

३

४१०१८० भानभ
ु क्त निसमरे

बाजेको नाि

कृष्णप्रिाद/ रुकचमणी

दे बेन्द्रप्रिाद

घैरुङ-२, गोरखा

खन्तनारायण/ गोमाया

लोकबहादु र

तीनपाटन-२, चिन्धुली

बािुदेव/ चितादे वी

गोचवन्दप्रिाद

मकवानपुर

अस्थायी योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

४१००४३ शारदादे वी शमाय

प्रवानन्द्द

ध्रुवलाल

२

४१००२३ सशवप्रसाद अयायल

रामप्रसाद

डोलप्रिाद

३

४१०१७७ दर्
ु ायकुमारी रे ग्मी

अर्न्द्धर

उदानन्द

४

४१०१४५ सहदे व र्जुरेल

रे मनाि

लक्ष्मीकान्त

________________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

________________
(मवष्णु प डे ल )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यि चवज्ञापनमा चलक्सखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लाचग छनौट भई अन्तवावतावमा िक्सम्मचलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क िम्बक्सन्धत उम्मे दवारले यो नचतजा प्रकाशन भएको
चमचतले ७ (िा ) चदन पचछ अको ७ (िा ) चदनिम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नव िचकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्द्तवायताय तिा ससफाररश शाखा

