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

स्थानीय  ह

१ १०३०५ प्रविण खड्का इलाम-८, इलाम रामजी/ चम्फा हररबहादरु दमक नगरपाललका, झापा

२ १०४४८ विदरु आचार्य लििसताक्षी-९, झापा गोपालराज / भद्रमार्ा चन्द्द्रिखेर गौरादह नगरपाललका, झापा

३ १०३११ जजिनप्रसाद ढकाल पााँचगाछी-४, झापा दगुायप्रसाद / दगुायदेिी रंगलाल झापा गाउाँपाललका, झापा

४ १०२२० जनककुमारी राई छछन्द्ताङ्ग-६, धनकुटा गगरभक्त / मीनाकुमारी केिरमान हल्दीिारी गाउाँपाललका, झापा

५ १०२२८ सलुिल दाहाल सनु्द्दरहरैचा-१२, मोरङ्ग लभष्मराज / देिकुमारी देिीप्रसाद गौरीगञ्ज गाउाँपाललका, झापा

६ १०३६० ददलबहादरु गरुुङ फफददम-७, पााँचथर देउमान/ टंकमार्ा अगमबहादरु देउमाइय नगरपाललका, इलाम

७ १०३६४ मछनता बराल बलेहारा-३, धनकुटा माधिप्रसाद  / विष्णुमार्ा टेकनाथ कचनकिल गाउाँपाललका, झापा

८ १०१७४ ध्रिु सजेिाल डिभनाय-१, अर्ायखााँची बलबहादरु / देिकला दलबहादरु सन्द्दकपरु गाउाँपाललका, इलाम

९ १०३७७ रामप्रसाद  लमश्र कमल-६, झापा टेकनाथ/ देिीमार्ा नरपछत चलुाचलुी गाउाँपाललका, इलाम

१० १०२९९ प्रकाि पौिले फुङललङ्ग-३, ताप्लेजुङ्ग धान्द्र्प्रसाद/ फलकुमारी नरनाथ फुङललङ नगरपाललका, 
ताप्लेजुङ

११ १०२३९ प्रददपलस  ंतामाङ आङसराङ-२, पााँचथर िासहाङ/ छनरमार्ा तलुाराम कुम्मार्क गाउाँपाललका, 
पााँचथर

१२ १०२६३ राजकुमार ओिारी वितायमोि-८, झापा धमयप्रसाद/ धनमार्ा प्रमेप्रसाद माइय नगरपाललका, इलाम

१३ १०३३८ पवित्रा ढकाल खोटाङ्गबजार-४, 

खोटाङ्ग बासदेुि/ उलमयला मदनप्रसाद माईजोगमाई गाउाँपाललका, 
इलाम

१४ १०१३९ टंकप्रसाद खरेल दमक-१०, झापा मदेनीप्रसाद  / रेनकुा बलभद्र माङ्सबेङु गाउाँपाललका, इलाम

१५ १०२३८ करुणा नपेाल च्र्ाङ्गथापु-९, पााँचथर गगंाराम/ माधिा टेकनाथ फालेलङु गाउाँपाललका, पााँचथर

मिफाररश योग्य ाक्रििः

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं.  ४४०/०७६-७७

आयोगको इलाि कायाालयको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. १०६५३/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रिासन समूह, छैठ ौं

तह, अशिकृत पदको माग पद सौंख्या २२ (बाइस) का लाशग शलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाशग छन ट भएका २८ (अठ्ठाइस) जना

उमे्मदवारहरुको शमशत २०७६।१०।०९ र १० गते अन्तवााताा सौंचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखस्थत २८ (अठ्ठाइस) जना

उमे्मदवारहरुको अन्तवााताा , सामूशहक परीक्षण र शलखित परीक्षा समेतको प्राप्ाौंकको आिारमा देहाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम

हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्राथशमकताक्रम बमोशजम देहायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी शनयुखिको लाशग सौंघीय माशमला

तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा शसफाररि गने गरी शमशत २०७६।१०।१२ मा शनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाशग

यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।

Page 1 of  2 अन्द्तिायताय तथा लसफाररि िाखा



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

स्थानीय  ह

१६ १०३४१ छबबलाल ढकाल नामसाललङ्ग-२, इलाम मरे्नाथ/ र्ादिी हररप्रसाद तमु्िहेा गाउाँपाललका, पााँचथर

१७ १०२८१ लासाङ्ग तामाङ्ग लक्ष्मीपरु-२, इलाम बलबहादरु / िाजन्द्तमार्ा ध्िजविर पागथभरा र्ाङ्िरक 

गाउाँपाललका, ताप्लेजुङ

१८ १००१९ सीतादेिी लािती र्ासोक-२, पााँचथर टेकबहादरु/ िान्द्तकुमारी उत्तरबहादरु आठराइय बत्रिणेी गाउाँपाललका, 
ताप्लेजुङ

१९ १००२० प्रविन राइय जजतपरु-१, इलाम चतरुमान/ आिमार्ा जमानलसहं लमक्िाखोला गाउाँपाललका, 
ताप्लेजुङ

२० १०२३३ बदु्गधप्रसाद खछतििा देउमाई-४, इलाम गणेिप्रसाद/ टीकामार्ा लििलाल लसररजङ्गा गाउाँपाललका, 
ताप्लेजुङ

२१ १०३९३ सछुनता भट्टराई सन्द्दकपरु-५, इलाम अजुयन / गोमादेिी ददिाकर लसददङ््िा गाउाँपाललका, 
ताप्लेजुङ

२२ १०४५५ लक्ष्मीमार्ा  गोम्देन देउमाई-९, इलाम हस्तविर/ चनमुार्ा चतरुमान मिैाखोला गाउाँपाललका, 
ताप्लेजुङ

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

१ १०४०८ श्रतुीकुमारी तामाङ कोल्बङु-९, इलाम पदमबहादरु / कमलादेिी िखंमान

२ १०२९३ इजन्द्दरा खनाल इमाङ्ग-३, इलाम खगेन्द्द्रराज/ विष्णुमार्ा लक्ष्मीप्रसाद

३ १०३४० सन्द्तकुमार तामाङ आरुबोटे-५, पााँचथर विरबहादरु/ मनमार्ा िरेबहादरु

४ १०३९१ सदुदप पराजुली देउमाई-९, इलाम कुलप्रसाद / कुलमार्ा कवपलमनुी

५ १००१३ गणेिप्रसाद खछतििा गचललङ्गददन-५, पााँचथर दटकाराम / लोममार्ा दगधराम

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबुको नाि बाजेको नाि

१ १००१७ कृष्ण ररमाल बालकृष्ण इन्द्द्रलाल

२ १०३६६ विष्णुप्रसाद पौिले झनने्द्द्रप्रसाद डिजल्लराम

३ १०३५५ रमिे पोखे्रल तलुसी भगगरथ

४ १०११४ बत्रबबक्रम आङबो राजेन्द्द्र हकय लाल

५ १००९४ रविन नपेाल देविप्रसाद हररकृष्ण

६ १०४०४ ददनिे न्द्र्ौपाने भषेराज चन्द्द्रकान्द्त

नोटिः 

यस शवज्ञापनमा शलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाशग छन ट भई अन्तवााताामा सखम्मशलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो नशतजा प्रकािन भएको 

शमशतले ७ (िा ) शदन पशछ अको ७ (िा ) शदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सशकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमिकृ 

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 

अस्थायी योग्य ाक्रििः
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