लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ४७७/०७६-७७
मिम िः २०७६।१०।२२
आयोगको िुखे कायाक लयको स्थानीय तह अन्तगकत मवज्ञापन नं. १४८५२/०७५-७६ (खुला), सिक्षा िेवा, सिक्षा प्रिािन िमूह , छै ठौिं
तह, असधकृत पदको माग पद ििंख्या २४ (चौबीि) का लासग सलद्धर्खत परीक्षाबाट अन्तवाक ताक को लासग छनौट भएका ३१ (एकतीि) जना
उम्मे दवारहरुको समसत २०७६।१०।२० र २१ गते अन्तवाक ताक ििंचालन भएकोमा अन्तवाक ताक मा उपद्धस्थत ३१ (एकतीि) जना
उम्मे दवारहरुको अन्तवाक ताक , िामूसहक परीक्षर् र सलद्धर्खत परीक्षा िमेतको प्राप्ािं कको आधारमा दे हाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम
हुन आएकोले उम्मे दवारहरुको रोजाइको प्राथसमकताक्रम बमोसजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी सनयु द्धिको लासग ििंघीय
मासमला तथा िामान्य प्रिािन मन्त्रालयमा सिफाररि गने गरी समसत २०७६।१०।२२ मा सनर्क य भएको हुँ दा िम्बद्धित िबैको
जानकारीको लासग यो िूचना प्रकािन गररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश भएको
स्थानीय ह
सिवालय गाउँ पासलका,

१

६५००१० मानबहादरु बस्नेत

सिमा-६, जाजरकोट

नकुले / िाउनी

चैते

२

६५०१०६ टे केन्द्रबहादरु बढ
ु ा

पञ्चपु री-७, िुर्खेत

नन्न/ धन्सरा

मने

चौकुने गाउँ पासलका, िुर्खेत

३

६५०३७५ मनबहादरु गौतम

डु ङ्गेश्वर-५, दै लेर्ख

हककबहादु र/ नन्दकली

रुद्रनाथ

ढु ङ्गेश्वर गाउँ पासलका, दै लेर्ख

४

६५०७०५ अमत
ु
ृ बहादरु पन

छे डागाड-१३, जाजरकोट

दलबहादु र / धनिरा

जोर्खे

भेरी नगरपासलका, जाजरकोट

५

६५०३३७ नेत्रबहादरु थापा

लकान्द्र-५, दै लेर्ख

िजकन/ नन्दकला

तुले

ठाँटीकाँध गाउँ पासलका, दै लेर्ख

६

६५००२१ तल्
ु सी परु ी वन

सवद्यापुर-६, िुर्खेत

हररलाल/ सडला

पूर्कदेव

सचिंङ्गाड गाउँ पासलका, िुर्खेत

७

६५०१४९ बुद्धिबहादु र गौतम

कुनाथरी-८, िुर्खेत

इन्द्रबहादु र

सिम्ता गाउँ पासलका, िुर्खेत

८

६५०१६५ ववकाशजंग शाही

वीरे न्द्रनगर-९, िुर्खेत

कर्कबहादु र / उषा

डम्बरबहादु र

दु ल्लु नगरपासलका, दै लेर्ख

९

६५०१९९ रामबहादरु मल्ल

सढमे -२, जाजरकोट

दलबहादु र / सडलाकुमारी

जयबहादु र

१०

६५०२७१ तल
ु सी के.सी.

सिम्ता-७, िुर्खेत

नकुलबहादु र / चन्द्रा

गिंगाप्रिाद

११

६५००२५ संगीता बढ
ु ा

कनकािुन्दरी-८, जुम्ला

जयबहादु र / हस्तकला

सविुध्याय

१२

६५००३० ददललपकुमार सोनी

सिम्ता-५, िुर्खेत

चन्द्रमान/ उमा

रते

१३

६५०२६० पदमबहादरु बब.क.

काकीगाउँ -७, जाजरकोट चुके/ िुगुरी

कालो

१४

६५०५२० कृष्णबहादरु वली

गुभाक कोट-६, िुर्खेत

उदयबहादु र / जैकली

लालबहादु र

महाबै गाउँ पासलका, दै लेर्ख

१५

६५०६८३ गोपाल बढ
ु ा

मुड्केचुला-४, डोल्पा

हररबहादु र / लाटी

धनबहादु र

जगदु ल्ला गाउँ पासलका, डोल्पा

१६

६५०६२३ इन्द्रबहादरु बबष्ट

चौरजहारी-१, रुकुम पसिम सतलबहादु र / चन्द्री

सहक्मतबहादु र /
सवष्णाकुमारी
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िहसबर

जाजरकोट

बारे कोट गाउँ पासलका,
जाजरकोट
वनगाढ कुसपन्डे नगरपासलका,
िल्यान
िारदा नगरपासलका, िल्यान
चौरजहारी नगरपासलका,
रुकुम (पसिम)
जुनीचाँ दे गाउँ पासलका,
जाजरकोट

आठसविकोट नगरपासलका,
रुकुम (पसिम)
अन्द्तवााताा तथा लसफाररश शाखा

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

१७

६५०३१९ शेरप्रसाद ढकाल

चौरजहारी-५, रुकुम

१८

६५०२६९ केशरबहादरु वली

१९

बाजेको नाि

मिफाररश भएको
स्थानीय ह

सटकाराम/ तुलिी

तुलाराम

दामाक गाउँ पासलका, िल्यान

वीरे न्द्रनगर-१६, िुर्खेत

िुरबहादु र / मोसतिरा

परसवर

छत्रेश्वरी गाउँ पासलका, िल्यान

६५०१३३ गणेशप्रसाद आचार्ा

िुकासटया-८, कासलकोट

लालुराम/ गिंगा

सिवराम

सत्रवेर्ी गाउँ पासलका, िल्यान

२०

६५०१५२ कृष्णाकुमारी भण्डारी

चौरजहारी-४, रुकुम

सजतबहादु र / ररता

हककसििंह

२१

६५०१२९ अननसा थारु

कोहलपु र-११, बाँके

श्रीराम/ कल्पतीया

सदनानाथ

२२

६५०००२ उमेशजङ्ग काकी

चामुण्डा सवन्द्रािैनी-५,

ईन्द्रबहादु र / कौसिला

अइबन्ने

२३

६५०५२३ खेमराज शाही

िु भकासलका-५,

प्रेमबहादु र / कलु

धनबहादु र

नाम्र्खा गाउँ पासलका, हुम्ला

२४

७२००११ लभमबहादरु थापा

सत्रपु राकोट-६, डोल्पा

पन्नबहादु र/ सवष्णुकुमारी

नन्दबहादु र

र्खापुकनाथ गाउँ पासलका, हुम्ला

पसिम

पसिम

दै लेर्ख
कासलकोट

सिि कुमार्ख गाउँ पासलका,
िल्यान
िकेगाड गाउँ पासलका, हुम्ला
डोल्पो बुि गाउँ पासलका,
डोल्पा

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

७१००१४ धनन्द्जर् जेठारा

सछप्रा-९, हुम्ला

टक्क/ बेलका

र्खड् क

२

६५०५४७ कृष्णबहादरु चन्द्द

दामाककोट-७, िल्यान

लालबहादु र / पसवत्रा

सपमु

३

६५०४१४ चेतना थापा

कुमार्ख-३, िल्यान

हस्तबहादु र/ चाम्रे

चन्द्रबहादु र

४

६५०५२९ महेश चन्द्द

ममकपररकाँ डा-७, िल्यान

सकतीबहादु र / सलला

रत्नबहादु र

५

६५०२३६ नारार्णप्रसाद ढकाल

सतलागुफा-९, कासलकोट

दु गकप्रिाद/ काली

कुलानन्द

अस्थायी योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

६५०२११ लशवलसंह पन
ु

कामी

धनसििंह

२

७१००१३ ददललफ शाही

छापे

मुनबहादु र

३

६५०३७१ ददनेशप्रसाद जोशी

नमराज

सटकाराम

४

६५०३४१ नन्द्दाकुमारी महतारा

लभमबहादरु

झुपासििंह

५

६५०००३ थानेश्वर जैसी

गंगाराम

नैने

६

६५००८७ डडल्लीराज खड्का

नरबहादरु

मनसवर

७

६५०२०१ छववकुमारी कंडेल

मोहनलाल

रामबहादु र

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यि सवज्ञापनमा सलद्धर्खत परीक्षाबाट अन्तवाकताकको लासग छनौट भई अन्तवाकताकमा िद्धम्मसलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क िम्बद्धित उम्मे दवारले यो नसतजा प्रकािन भएको
समसतले ७ (िा ) सदन पसछ अको ७ (िा ) सदनिम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नक िसकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्द्तवााताा तथा लसफाररश शाखा

