
मिम िः २०७६।१०।२१

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

स्थानीय  ह

१ ६१०३२९ मनबहादरु खडका विनौना-७, बााँके ओविलाल/ नरमली नन्दलाल
तुल्सीपुर उप-

महानगरपावलका, दाङ

२ ६१०८३० भवानी गिरी िााँफीकोट-४, रुकुम पविम िीरेन्द्र/ मवन नरिम लमही नगरपावलका, दाङ

३ ६१०३२१ ओमप्रकाश के.सी. महादेिपुरी-७, बााँके मनबहादुर/ विमला दामोदर बङ्गलाचुली गाउाँपावलका, दाङ

४ ६१०३५७ वासदेुव पण्डडत पू्यठान-८, पू्यठान वििराज/ भोजमाया पे्रमप्रसाद
मल्लरानी गाउाँपावलका, 

पू्यठान

५ ६१०१७६ केशव लम्साल लक्ष्मीपुर-७, दाङ्ग वललाधर/ इन्दन्दरा वभमराज राजपुर गाउाँपावलका, दाङ

६ ६१०१६० कृष्णकुमार थारु बारबवदिया-२, बवदिया धवनराम/ दुखानी गहनु नरैनापुर गाउाँपावलका, बााँके

७ ६१०३३४ कौशलकुमार ततवारी नरैनापुर-५, बााँके विििंकर/ संवगतादेिी भुलु्लर भूमे गाउाँपावलका, रुकुम (पूिि)

८ ६१०१३३ यादव के.सी. स्वगिद्वारी-४, पू्यठान विस्नबहादुर/ घनीदेिी वहराबहादुर
सुिर्ििती (सुवनल सृ्मवत) 

गाउाँपावलका, रोल्पा

९ ६१००८७ अमतृा बढुाथोकी पुरन्धरा-८, दाङ्ग कृष्णबहादुर/ पम्फाकली अदि वलबहादुर वििेर्ी गाउाँपावलका, रोल्पा

१० ६१०२७३ पषु्पलाल शाही खजुरा-२, बााँके वललबहादुर/ कुन्ताकुमारी वहक्मतबहादुर
सरुमारानी गाउाँपावलका, 

पू्यठान

११ ६१०८१० प्रततभा वली (खड्का) ढाकाडाम-२, सल्यान धमिवजत/ कृष्णकली धनवसङ
वससे्न गाउाँपावलका, रुकुम 

(पूिि)

१२ ६१०२७२ अन्जु शमाा तुल्सीपुर-१७, दाङ्ग महेि/ वसता दामोदर रुन्टीगढी गाउाँपावलका, रोल्पा

१३ ६१०३७३ मोहन वव.सी. जुाँगाथापाचौर-९, 

जाजरकोट
चक्रबहादुर/ कौवसला तुलवसं विमरुक गाउाँपावलका, पू्यठान

१४ ६१०७९० छत्रबहादरु शाही ठाकुरबाबा-१, बवदिया गरे्िबहादुर/ धनसरा नरबहादुर ऐरािती गाउाँपावलका, पू्यठान

१५ ६१०३६६ परशरुाम ढकाल खड्गकोट-३, गुल्मी दामोदर/ देिीकला प्रजापती माडी गाउाँपावलका, रोल्पा

मिफाररश योग्य ाक्रििः

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं.  ४७१/०७६-७७

आयोगको दाङ्ग कायािलयको स्थानीय तह अन्तगित मवज्ञापन नं. १४४६४/०७५-७६ (खुला), विक्षा सेिा, विक्षा प्रिासन समूह, छैठौं

तह, अवधकृत पदको माग पद संख्या २१ (एक्काइस) का लावग वलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाितािको लावग छनौट भएका २७ (सत्ताइस) जना

उमे्मदिारहरुको वमवत २०७६।१०।२० गते अन्तिािताि संचालन भएकोमा अन्तिाितािमा उपन्दस्थत २७ (सत्ताइस) जना उमे्मदिारहरुको

अन्तिािताि , सामूवहक परीक्षर् र वलन्दखत परीक्षा समेतको प्राप्ांकको आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले

उमे्मदिारहरुको रोजाइको प्राथवमकताक्रम बमोवजम देहायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी वनयुन्दिको लावग संघीय मावमला तथा सामान्य

प्रिासन मन्त्रालयमा वसफाररि गने गरी वमवत २०७६।१०।२१ मा वनर्िय भएको हुाँदा सम्बन्दन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सूचना

प्रकािन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश भएको 

स्थानीय  ह

१६ ६१०३३३ गित्रा बस्नते विजौरी-४, दाङ नरबहादुर/ वटका वडल्लीबहादुर पररितिन गाउाँपावलका, रोल्पा

१७ ६१०१६६ डडल्ली आिाया कोहलपुर-१०, बााँके माधिप्रसाद/ डम्वरकुमारी भिानीिंकर नौबवहनी गाउाँपावलका, पू्यठान

१८ ६१०४७० पणूाप्रसाद उपाध्याय आठविस-६, दैलेख नरहरी/ खनु्ट िसन्त लुङ्री गाउाँपावलका, रोल्पा

१९ ६१०३७७ ससतादेवी शमाा उरामपोखरा-५, पिित ठानेश्वर/ लवसमा धमिगत गंगादेि गाउाँपावलका, रोल्पा

२० ६१०१५५ सरस्वती भडडारी बााँसगढी-८, बवदिया रर्बहादुर/ इन्दुदेिी निलबहादुर सुनछहरी गाउाँपावलका, रोल्पा

२१ ६१०७०५ धनबहादरु ओली वििेर्ी-६, रुकुम रेिमबहादुर/ मैमा िाकुि थबाङ्ग गाउाँपावलका, रोल्पा

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

१ ६१०००३ शान्ता सवुदेी घोराही-६, दाङ्ग वमनराज/ पवििादेिी दामोदर

२ ६१०१२८ प्रमेलाल ररजाल िााँफीकोट-६, रुकुम पविम विरु/ पती नरु

३ ६१०१६२ तलेुन्रकुमार बढुा कापे्रचौर-४, सल्यान प्रसाद/ न्याउली साकी

४ ६१००२५ पषु्प राना स्वगिद्वारी-२, पू्यठान भुपबहादुर/ वफस्टी नरे

५ ६१०३१५ िोववन्दबहादरु  डड.सी. नुिाकोट-८, रुकुम पविम वललाधर/ सुविला मनबहादुर

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

१ ६१०२२० टेकबहादरु बढुाथोकी लोकेन्रबहादरु लालबहादुर

२ ६१०२९३ राजकुमारी िौधरी मिंतु हररराम

३ ६१००२८ लक्ष्मी अगधकारी तनलकडठ रविलाल

४ ६१०६३८ कुमार पोखे्रल वासदेुव हुमलाल

५ ६१०१५३ रववन्रनाथ थारु रामप्रसाद खुवसराम

नोटिः 

यस विज्ञापनमा वलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाितािको लावग छनौट भई अन्तिाितािमा सन्दम्मवलन भएका उमे्मदिारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्दन्धत उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकािन भएको 

वमवतले ७ (िा ) वदन पवछ अको ७ (िा ) वदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनि सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमिकृ 

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 

अस्थायी योग्य ाक्रििः
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