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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश भएको 

स्थानीय  ह

१ ७३०१२६ शकंर धिताल स िंजा-३, जुम्ला गौरीशिंकर/ वृषकन्या मधुकर सिमा गाउँपासिका, जुम्ला

२ ७३०१०१ नवराज आचार्य  ुकासिया-८, कासिकोि सवषु्णिाि/ बािु सिरामणी
शुभ कासिका गाउँपासिका, 

कासिकोि

३ ७३०१४६ प्रमेराज खनाल पञ्चपुरी-६,  ुरे्खत  ववनन्द/ मनरुपी पे्रमिाि गुठीचौर गाउँपासिका, जुम्ला

४ ७३००१२ दरु्यलाल न्र्ौपाने धौिाकोि-५, कासिकोि जयप्र ाद/ रामरुपा जुक्तिराम
नरिररनाथ गाउँपासिका, 

कासिकोि

५ ७३००९० झनमार्ा खत्री कुडारी-६, जुम्ला जयिाि/ गिंगादेवी कासशराम पातारा ी गाउँपासिका, जुम्ला

६ ७३००४५ लललाराज बम सतिागुफा-७, कासिकोि रतनबिादुर/ न्याउिी िोकबिादुर
सतिागुफा नगरपासिका, 

कासिकोि

७ ७३०११९ बबरेन्र मल्ल कािै-३, मुगु धनकृष्ण/ पिंचदेवी कणवबिादुर  ोरु गाउँपासिका, मुगु

८ ७३००२६ दलबहादरु बढुा जुिंगाथापाचौर-३, 

जाजरकोि
सबरस िं/ रसत  ेते

मिाबु गाउँपासिका, 

कासिकोि

९ ७३००९१ मदनबहादरु शाही मिावै-६, कासिकोि तुिबिादुर/ केशा शुसकि र्खत्याड गाउँपासिका, मुगु
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१ ७३००४६ रामबहादरु बढुा कनका ुन्दरी-४, जुम्ला बृष/ धनरुपा प्र ाङ्ग

२ ७३०१२८ भपुने्रबहादरु बोहरा बसिया-६, कैिािी भरतबिादुर/ मय रा बिरुप

३ ७३००२८ राजबहादरु थापा चन्दननाथ-८, जुम्ला गोपाि/  ाउनी देउमान

मिफाररश योग्य ाक्रििः

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं.  ४७८/०७६-७७

आयोगको जुम्ला कायावियको स्थानीय ति अन्तगवत मवज्ञापन नं. १५४०२/०७५-७६ (खुला), सशक्षा  ेवा, सशक्षा प्रशा न  मूि, छैठौिं

ति, असधकृत पदको माग पद  िंख्या ९ (नौ) का िासग सिक्तर्खत परीक्षाबाि अन्तवावतावको िासग छनौि भएका १२ (बाह्र) जना

उमे्मदवारिरुको समसत २०७६।१०।२१ र २२ गते अन्तवावताव  िंचािन भएकोमा अन्तवावतावमा उपक्तस्थत १२ (बाह्र) जना उमे्मदवारिरुको

अन्तवावताव ,  ामूसिक परीक्षण र सिक्तर्खत परीक्षा  मेतको प्राप्ािंकको आधारमा देिाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे

उमे्मदवारिरुको रोजाइको प्राथसमकताक्रम बमोसजम देिायका स्थानीय तििरुमा स्थायी सनयुक्तिको िासग  िंघीय मासमिा तथा  ामान्य

प्रशा न मन्त्राियमा स फाररश गने गरी समसत २०७६।१०।२२ मा सनणवय भएको हँुदा  म्बक्तित  बैको जानकारीको िासग यो  ूचना

प्रकाशन गररएको छ ।
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१ ७३००८४ दन्तराज रावत िरुथबहादरु बिबिादुर

२ ७३०१३२ राजेन्र पौडले भोजराज काँशीराम

नोटिः 

य  सवज्ञापनमा सिक्तर्खत परीक्षाबाि अन्तवावतावको िासग छनौि भई अन्तवावतावमा  क्तम्मसिन भएका उमे्मदवारिरुिे प्राप् गरेको कूि प्राप्ाङ्क  म्बक्तित उमे्मदवारिे यो नसतजा प्रकाशन भएको 

समसतिे ७ (िा ) सदन पसछ अको ७ (िा ) सदन म्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि िेनव  सकने व्यिोरा जानकारी गराइन्छ ।

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमिकृ 

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 

अस्थायी योग्य ाक्रििः
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