लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ४४१/०७६-७७
मिम िः २०७६।१०।१३
आयोगको खोटाङ्ग कायाव लयको स्थानीय तह अन्तगवत मवज्ञापन नं. ११००२/०७५-७६ (खुला), सिक्षा िेिा, सिक्षा प्रिािन िमूह , छै ठौं
तह, असधकृत पदको माग पद िंख्या २० (बीि) का लासग सलद्धखत परीक्षाबाट अन्तिावतावको लासग छनौट िएका २५ (पच्चीि) जना
उम्मे दिारहरुको समसत २०७६।१०।१० र १२ गते अन्तिाव ताव िंचालन िएकोमा अन्तिावतावमा उपद्धस्थत २५ (पच्चीि) जना उम्मे दिारहरुको
अन्तिाव ताव , िामूसहक परीक्षण र सलद्धखत परीक्षा िमेतको प्राप्ां कको आधारमा दे हाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
उम्मे दिारहरुको रोजाइको प्राथसमकताक्रम बमोसजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी सनयु द्धिको लासग िंघीय मासमला तथा िामान्य
प्रिािन मन्त्रालयमा सिफाररि गने गरी समसत २०७६।१०।१३ मा सनणव य िएको हुाँ 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

१

११०१७८ सनु िल निरौला

बराहपोखरी-३, खोटाङ्ग

तुलसिराम/ सिन्दाकुमारी

कुलप्रिाद

२

११००५५ भरतकुमार चन्द

सििरथ-८, िल्यान

सिमप्रकाि/ पािवती

नगेन्द्रजंग

३

११००५९ िन्दराज राई

िोताङ-४, िोलुखुम्बु

सकताबसिं / गंगामनी

लक्ष्मीप्रिाद

४

११००६८ चक्रपाणि भट्टराई

बसनयानी-८, झापा

तोयानाथ/ होसलकादे सि

असनरुद्र

५

११००३६ माधवमणि ढुङ्गािा

िल्यान-८, िोलुखुम्बु

सगररधर/ हे मकुमारी

पद्मलाल

६

११०१८२ ववज्ञाि राउत

बराहपोखरी-४, खोटाङ्ग

कणवबहादु र / सिष्णुमाया

पदमबहादु र

७

११०१८१ गोववन्द काकी

उदयपुरगढी-२, उदयपु र

नरबहादु र / अद्धम्बका

िरतध्वज

८

११०१७२ सन्जुकुमारी दाहाल

रौतामाई-३, उदयपु र

रुद्रप्रिाद/ झलककुमारी

चन्द्रलाल

९

११०१११ गजेन्र भट्टराई

फाकफोक-३, इलाम

सहतप्रिाद/ दुव गादे िी

केिलराम

१०

११००७५ सरु े न्र खिाल

सिजयखकव-७, खोटाङ्ग

मोहनप्रिाद/ नरमाया

समत्रलाल

११

११०२३८ निमबहादरु बढ
ु ाथोकी

चााँ दकरे न्जी-३, िल्यान

िद्रबहादु र / िुन्टी

बलिीर

१२

११००३९ झमकबहादरु कटुवाल

पािै-७, िोलुखुम्बु

तेजबहादु र / जीतमाया

गणे िबहादु र

१३

११०१३९ सम
ु ि पाण्डे

तु लिीपुर -१, दाङ्ग

िेषनाथ/ िुसमत्रा

सिलुप्रिाद

मोलुङ गाउाँ पासलका, ओखलढुं गा

१४

११००९९ अशोक निममरे

चरम्बी-५, िोजपु र

कृष्णप्रिाद/ पसित्रामाया

हररिं कर

सलखु गाउाँ पासलका, ओखलढुं गा
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बेलाका नगरपासलका, उदयपु र
सिद्धिचरण नगरपासलका,
ओखलढु ङ्गा
िोताङ गााँउपासलका, िोलुखुम्बु
उदयपुरगढी गाउाँ पासलका,
उदयपुर
नेचा िल्यान गााँउपासलका,
िोलुखुम्बु
िराहापोखरी गाउाँ पासलका,
खोटाङ
रौतामाइ गाउाँ पासलका, उदयपु र
हलेिी तु िाचुङ्ग नगरपासलका,
खोटाङ
दु धकोिी गाउाँ पासलका,
िोलुखुम्बु
केसपलािगढी गाउाँ पासलका,
खोटाङ
सचिंखुगढी गाउाँ पासलका,
ओखलढुं गा
महाकुलुङ गााँउपासलका,
िोलुखुम्बु

अन्तवााताा तथा मसफाररश शाखा

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश भएको स्थानीय
ह

१५

११००३५ सरु जकुमार काकी

दु धौली-४, सििुली

असमतकुमार/ सतलमाया

कुलबहादु र

िाकेला गाउाँ पासलका, खोटाङ

१६

११००६२ वविेशकुमार श्रेष्ठ

िुषाफेदा-६, दोलखा

रत्नकुमार/ खकावकुमारी

ििबहादु र

ऐिेलुखकव गाउाँ पासलका, खोटाङ

१७

११०१४१ सरस्वती पौडेल

टारकेराबारी-४, ओखलढुं गा

१८

११०१२४

१९
२०

बाबाठाकुरी ररजाल
(अधधकारी)

सििालकुमार/
पदमकुमारी

कृष्णबहादु र

मासिम-१, खोटाङ्ग

नरनाथ/ टु ल्कीमाया

मुद्धिनाथ

११००२४ निरकुमार बस्िेत

ऐिेलुखकव -३, खोटाङ्ग

हररकुमार/ नयन्द्रकुमारी

िेरबहादु र

११०१९१ िववि चाम्लीङ

महादे िस्थान-९, खोटाङ्ग

अजुवनबहादु र / िासगिरा

पदमबहादु र

चम्पादे िी गााँउपासलका,
ओखलढुं गा
खोटे हाङ गाउाँ पासलका, खोटाङ
द्धखसजदे म्बा गााँउपासलका,
ओखलढुं गा
खुम्बु पािाङ्गल्हामु गाउाँ पासलका,
िोलुखुम्बु

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

११०१९२ रचिा मैिाली

खााँ िदे िी-४, रामेछाप

धमवलाल/ यिोदा

नन्दलाल

२

११०१५९ हहमालकाजी कटवाल

ठूलाछाप-४, ओखलढुं गा

कालीबहादु र / दे िकुमारी

गणे िबहादु र

३

११०१६६ भप
ु ाराज राई

सिद्धिचरण-३, ओखलढुं गा

मेघबहादु र / सिष्णुमाया

बनसिर

४

११०२०६ अमत
ृ बहादरु राई

हलेिीतुिाचुङ -१, खोटाङ्ग

गंगबहादु र / पकुमाया

सिंहबहादु र

अस्थायी योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

११००६० हदमलप राई

रुरबहादरु

नन्दनहकुल

२

११०१५० लेखराज सि
ु व
ु ार

जिकबहादरु

चन्द्रध्वज

३

११०१४९ मञ्जु राई

राहजजत

आसिकराम

४

११०२३७ िन्दलाल धगरी

लालबहादरु

छसिलाल

५

११०२३५ कृष्िप्रसाद धमला

उद्दवप्रसाद

खिानन्द

_______________________
(अशोककुिार गुरुङ्ग)
मि.क.

____________________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यि सिज्ञापनमा सलद्धखत परीक्षाबाट अन्तिावतावको लासग छनौट िई अन्तिावतावमा िद्धम्मसलन िएका उम्मे दिारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क िम्बद्धित उम्मे दिारले यो नसतजा प्रकािन िएको
समसतले ७ (िा ) सदन पसछ अको ७ (िा ) सदनिम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नव िसकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तवााताा तथा मसफाररश शाखा

