लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मिफाररश शाखा)

िूिना नं. ३५५/०७६-७७
मिम िः २०७६।०९।२३
आयोगको जुम्ला कायाण ियको स्थानीय तह अन्तगणत मवज्ञापन नं. १५४०१/०७५-७६ (खुला), इल्लिजनयररङ्ग सेवा, जसजभि समूह, छै ठौिं तह,
इल्लिजनयर पदको माग पद सिंख्या १३ (ते ह्र) का िाजग जिल्लखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको िाजग छनौट भएका १५ (पन्ध्र) िना उिे दवारहरुको
जमजत २०७६।०९।२२ गते अन्तवाण ताण सिंचािन भएकोमा अन्तवाण ताण मा उपल्लस्थत १५ (पन्ध्र) िना उिे दवारहरुको अन्तवाण ताण , सामूजहक परीक्षर् र
जिल्लखत परीक्षा समेतको प्राप्तािं कको आधारमा दे हाय बमोजिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे उिे दवारहरुको रोिाइको
प्राथजमकताक्रम बमोजिम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी जनयु ल्लिको िाजग सिंघीय माजमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा जसफाररश
गने गरी जमजत २०७६।०९।२३ मा जनर्ण य भएको हुाँ दा सम्बल्लित सबैको िानकारीको िाजग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको
नाि

मिफाररश भएको स्थानीय ह

१

७३००२० समु ित भट्ट

जिमा-४, मुगु

जिल्लिप्रसाद/ धनकन्या

कर्णप्रसाद

खााँिाचक्र नगरपाजिका, काजिकोट

२

७३००५० निरककुिार शाह

िािु -४, काजिकोट

मानबहादु र / कुशुमा

अनरुप

नरहररनाथ गाउाँ पाजिका, काजिकोट

३

७३००५४ राजकुिार भट्ट

जिमा-४, मुगु

जिल्लिप्रसाद/ मायादे वी

कर्णप्रसाद

जसिंिा गाउाँ पाजिका, िुम्ला

४

७३००३५ प्रकाश आचार्य

नेपािगञ्ज-५, बााँके

माधवप्रसाद/ जसता

गुरुदत्त

सोरु गाउाँ पाजिका, मुगु

५

७३०००७ िविि शाही

चन्दननाथ-४, िुम्ला

दत्तबहादु र / भागरथी

पृजथबहादु र

पातारासी गाउाँ पाजिका, िुम्ला

६

७३००२९ डिल्लीबहादरु बढ
ु ा

चन्दननाथ-४, िुम्ला

धन/ रामजििा

िोखे

तातोपानी गाउाँ पाजिका, िुम्ला

७

७३००१७ ददपेन्द्र भण्िारी

चन्दननाथ-३, िुम्ला

हररबहादु र / माजिका

सन्तबहादु र गुठीचौर गाउाँ पाजिका, िुम्ला

८

७३००११ भरत बबष्ट

कोटवािा-६, काजिकोट

बिबहादु र / जवमिादे वी

िजिते

जतिागुफा नगरपाजिका, काजिकोट

९

७३००१८ तोरण खड्का

पटमारा-४, िुम्ला

कािीबहादु र / सुवा

धनबहादु र

जहमा गाउाँ पाजिका, िुम्ला

१०

७३००५८ िरे न्द्रप्रसाद चौलागार्य

सुकाजटया-२, काजिकोट

दजधराम/ दे जवदरा

रत्नाखर

शु भ काजिका गाउाँ पाजिका, काजिकोट

११

७३००५६ प्रकाश शाही

ओदानकु -९, काजिकोट

जभमबहादु र / सजवता

िोकबहादु र महाबु गाउाँ पाजिका, काजिकोट

१२

७३००५१ हेिन्द्त न्द्र्ौपािे

पचािझरना-१, काजिकोट रत्निाि/ दु गाण

नन्दे

मुगु कामाणरोङ् गाउाँ पाजिका, मुगु

१३

७३०००६ ददपक धिताल

जसिंिा-१, िुम्ला

कािु

खत्याि गाउाँ पाजिका, मुगु

रत्न/ जिमीसरा

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१
२

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

७३००१५ िगेन्द्र िहतारा
७३००६८ सरु े न्द्र बढ
ु ाथोकी

____________________
(अनन्तराज न्यौपाने )
नायब िुब्बा

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

चन्दननाथ-१, िुम्ला

गगनराि/ जवष्णुमाया

फुबाण

शारदा-७, सल्यान

भदीराम/ चन्द्रा

जिउनु

_______________
(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमिव

नोटिः
यस जवज्ञापनमा जिल्लखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको िाजग छनौट भई अन्तवाणताणमा सल्लिजिन भएका उिे दवारहरुिे प्राप्त गरे को कूि प्राप्ताङ्क सम्बल्लित उिे दवारिे यो नजतिा प्रकाशन भएको जमजतिे
७ (िा ) जदन पजछ अको ७ (िा ) जदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नण सजकने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ ।
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अन्द्तिायताय तथा मसफाररश शाखा

