लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा सिफाररश शाखा)
िूचना नं. ३०६/०७६-७७
२०७६।०९।०९
आयोगको खोटाङ्ग कायाा लयको स्थािीय तह अन्तगात सवज्ञापन नं. ११००१/०७५-७६ (खुला), इद्धञ्ज्जनियररङ्ग सेवा, नसनभल समूह, छै ठ ौं
तह, इद्धञ्ज्जनियर पदको माग पद सौंख्या २० (बीस) का लानग नलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लानग छि ट भएका २२ (बाइस) जिा
उम्मे दवारहरुको नमनत २०७६।०९।०८ गते अन्तवाा ताा सौंचालि भएकोमा अन्तवााताामा उपद्धस्थत २२ (बाइस) जिा उम्मे दवारहरुको
अन्तवाा ताा , सामूनहक परीक्षण र नलद्धखत परीक्षा समेतको प्राप्ताौं कको आधारमा दे हाय बमोनजमको योग्यताक्रम कायम हुि आएकोले
उम्मे दवारहरुको रोजाइको प्राथनमकताक्रम बमोनजम दे हायका स्थािीय तहहरुमा स्थायी नियुद्धक्तको लानग सौंघीय मानमला तथा सामान्य
प्रशासि मन्त्रालयमा नसफाररश गिे गरी नमनत २०७६।०९।०९ मा निणा य भएको हुँ दा सम्बद्धित सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा
प्रकाशि गररएको छ ।
सिफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

१

११००१५ अशोक वाग्ले

बुढानिलकण्ठ-१०,

२

११०००३ शान्तिराम वाग्ले

बुढानिलकण्ठ-१०,

३

११००५१ नवीन कौशल

४

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररश भएको स्थानीय
तह
नसद्धिचरण िगरपानलका,

यादवप्रसाद/ लुकमाया

नललािाथ

यादवप्रसाद/ लुकमाया

नललािाथ

गोलबजार-१२, नसराहा

रामअनसस/ रे खा

जयराम

११०११५ राजु भट्टराई

खोटे हाङ्ग-७, खोटाङ्ग

प्रेमप्रसाद/ शारदाकुमारी

गणे शप्रसाद

५

११०००५ सनु नल िामाङ

केतुके-८, ओखलढुौं गा

मदिकुमार/ नतनलमाया

िरबहादु र

६

११०१२४ माधब ननरौला

इिरुवा-३, सुिसरी

राजेन्द्रप्रसाद/ बालकुमारी रे वनतरमण

मोलुङ गाउँ पानलका, ओखलढुौं गा

७

११००११ सतिोष राय थारु

मधुवि मथ ि-४, पसाा

बेचि/ रामपनत

शौंकर

उदयपुरगढी गाउँ पानलका, उदयपु र

८

११०००६ संिोषकुमार साह

बिरझूला-९, सप्तरी

कुशेश्वर/ उनमालादे वी

भुलाइ

र तामाइ गाउँ पानलका, उदयपु र

९

११००७८ रववशंकरकुमार दास

बररयारपट्टी-२, नसराहा

आशाराम/ नवमलादे वी

पनिलाल

नलखु गाउँ पानलका, ओखलढुौं गा

१०

११०१०९ जनक अयााल

अजुािच पारी-४, स्याङ्जा उमाकान्त/ शुनशला

ॠनिराम

चम्पादे वी गाँउपानलका, ओखलढुौं गा

११

११००४९ रमेश ब्लोन िामाङ

केतुके-४, ओखलढुौं गा

निरधोज/ गौंगामाया

धिनबर

१२

११०१२६ जोसन कठे ि

भोजपुर-५, भोजपुर

इन्द्रबहादु र / जािुका

मकरबहादु र

१३

११०००७ ननरञ्जन काकी

ह्याङ्गसुकाठोकर-१,

कल्याणबहादु र / मैया

यज्ञबहादु र

१४

११००१२ ददनेशकुमार माझी

जोनगनिया-९, सप्तरी

चन्द्रेश्वर/रतिीदे वी

बुधाई

काठमाड ौं
काठमाड ौं

दोलखा
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ओखलढु ङ्गा
नदक्तेल रुपाकोट मझुवागढी
िगरपानलका, खोटाङ
हलेसी तुवाचुङ्ग िगरपानलका,
खोटाङ
खोटे हाङ गाउँ पानलका, खोटाङ
मािेभञ्ज्याङ्ग गाउँ पानलका,
ओखलढुौं गा

नचसौंखुगढी गाउँ पानलका,
ओखलढुौं गा
महाकुलुङ गाँ उपानलका, सोलुखुम्बु
द्धखनजदे म्बा गाँ उपानलका,
ओखलढुौं गा
वराहापोखरी गाउँ पानलका, खोटाङ

अतिवाािाा िथा ससफाररश शाखा

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररश भएको स्थानीय
तह

१५

११००८२ गोववतद दाहाल

श्रीजङ्ग-६, ते ह्रथुम

नबष्णुप्रसाद/ बालकुमारी

अग्नीप्रसाद

१६

११००६१ ददव्य श्रेष्ठ

जलेश्वर-२, महोत्तरी

नदलबहादु र / गौंगादे वी

गुन्टेबहादु र

१७

११००४७ आशीष समश्र

यमुिामाई-१, र तहट

कृष्णकुमार/ अप्सरा

सुयाकान्त

१८

११००७७ बाबरु ाम राउि

नियु गा-७, उदयपु र

होम्बबहादु र / रुपमाया

नभमबहादु र

ऐसेलुखका गाउँ पानलका, खोटाङ

१९

११००७४ ववनप
ु ढुङ्गाना

चाँ गुिारायण-९, भक्तपुर

भाष्कर/ सानविी

शौंकरप्रसाद

सोताङ गाँउपानलका, सोलुखुम्बु

२०

११००८३ गञ्
ु जन काकी

नियु गा-३, उदयपु र

गद्धिरबहादु र / सीमा

मािध्वज

केनपलासगढी गाउँ पानलका, खोटाङ

दु धकोशी गाउँ पानलका, सोलुखुम्बु
खुम्बु पासाङ्गल्हामु गाउँ पानलका,
सोलुखुम्बु
िेचा सल्याि गाँ उपानलका,
सोलुखुम्बु

वैकल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

१

११०१२७ उत्सव राई

जालपा-९, खोटाङ्ग

राजेन्द्रकुमार/ नवजया

रामबहादु र

२

११००८० रोशन दाहाल

नवगुटार-७, ओखलढुौं गा

गुणराज/ दमन्ता

िरिाथ

_____________
(दे वेन्द्र शमाज )
शाखा असिकृत

_____________
(सवष्णु पौडे ल )
शाखा असिकृत

कैसफयत

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिसचव

नोटः
यस नवज्ञापिमा नलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लानग छि ट भई अन्तवाा ताा मा सद्धम्मनलि भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बद्धित उम्मे दवारले यो िनतजा प्रकाशि भएको
नमनतले ७ (िात) नदि पनछ अको ७ (िात) नदिसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे िा सनकिे व्यहोरा जािकारी गराइन्छ ।
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अतिवाािाा िथा ससफाररश शाखा

