
मिम िः २०७६।०९।२२

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

१ ६५०१३६ हरिबहादिु बढुा कनकासुन्दरी-४, जुम्ला खड्ग/ बिनु हररमुन िराहताल गाउँपाबलका, सुखेत

२ ६५०१३५ खेमिाज पोखिेल बिरेन्द्रनगर-४, सुखेत बिकाप्रसाद/ हररमाया बििराज लेकिेंिी नगरपाबलका, सुखेत

३ ६५००९१ िाजेन्द्र ठकुल्ला ठूलीभेरी-३, डोल्पा िहादुर/ मनसरा धुनलाल डोल्पो िुद्ध गाउँपाबलका, डोल्पा

४ ६५००२० तफुान जजजङ्ग के.सी. खलङ्गा-४, रुकुम बभमसेन/ पुर्ाासी कृष्ण िारदा नगरपाबलका, सल्यान

५ ६५०१५९ खगेन्द्र ऐडी जगदुल्ला-५, डोल्पा मनलाल/ बिमलादेिी हरीिहादुर जगदुल्ला गाउँपाबलका, डोल्पा

६ ६५००५८ महेश देवकोटा दामााकोि-१, सल्यान बिकाराम/ पबित्रा यनप्रसाद िनगाढ कुबपने्ड नगरपाबलका, सल्यान

७ ६५०१०५ रुपशे के.सी. कुसापानी-८, दैलेख बिरेन्द्रिहादुर/ चन्द्रा नरिहादुर पञ्चपुरी नगरपाबलका, सुखेत

८ ६५०००१ िामिाज शाही रोबडकोि-९, हुम्ला भैिहादुर/ पुन्नी रुपधन सकेगाड गाउँपाबलका, हुम्ला

९ ६५००५१ शलेैन्द्रदेव गगिी बिरेन्द्रनगर-२, सुखेत पे्रमदेि/ तुलसी चन्द्रदेि बसम्ता गाउँपाबलका, सुखेत

१० ६५००१० सजजन िावत बसबमकोि-२, हुम्ला िमिहादुर/ काली नेउरे खापुानाथ गाउँपाबलका, हुम्ला

११ ६५०००४ बबभषुणकुमाि  खड्का गमौडी-४, दैलेख बदपिहादुर/ नैनाकुमारी लालिहादुर ढुङे्गश्वर गाउँपाबलका, दैलेख

१२ ६५०१०१ सबुाशबबक्रम शाही पैंक-५, जाजरकोि भरतबिक्रम/ कमलादेिी कर्ािहादुर कुिे गाउँपाबलका, जाजरकोि

१३ ६५०१२८ यज्ञबहादिु काकी राितकोि-७, दैलेख िेरिहादुर/ सेतु डम्बरिहादुर
चौरजहारी नगरपाबलका, रुकुम 

(पबिम)

१४ ६५००९८ िाजािाम रिजाल नाउलेकिुिाल-२, दैलेख रामेश्वर/ देिीधरा नरेन्द्रप्रसाद छते्रश्वरी गाउँपाबलका, सल्यान

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं.  ३५०/०७६-७७

आयोगको िुखे  कायाालयको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. १४८५१/०७५-७६ (खुला), इञ् जबनयररङ्ग सेिा, बसबभल समूह, छैठौौं तह,

इञ् जबनयर पदको माग पद सौंख्या २६ (छब्बीस) का लाबग बलञ्खत परीक्षािाि अन्तिाातााको लाबग छनौि भएका २७ (सत्ताइस) जना

उमे्मदिारहरुको बमबत २०७६।०९।२१ र २२ गते  अन्तिााताा सौंचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपञ्स्थत २७ (सत्ताइस) जना उमे्मदिारहरुको

अन्तिााताा , सामूबहक परीक्षर् र बलञ्खत परीक्षा समेतको प्राप्ाौंकको आधारमा देहाय िमोबजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले

उमे्मदिारहरुको रोजाइको प्राथबमकताक्रम िमोबजम देहायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी बनयुञ्िको लाबग सौंघीय माबमला तथा सामान्य

प्रिासन मन्त्रालयमा बसफाररि गने गरी बमबत २०७६।०९।२२ मा बनर्ाय भएको हँुदा सम्बञ्ित सिैको जानकारीको लाबग यो सूचना प्रकािन

गररएको छ ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि मिफाररश भएको स्थानीय  ह

१५ ६५००६८ बबष्णुबहादिु िोकाया पाण्डिगुफा-४, जुम्ला बसह/ सुिा नारबसौंह नलगाढ नगरपाबलका, जाजरकोि

१६ ६५०११० नववन थापा नारायर्-२, दैलेख जगतिहादुर/ लक्ष्मीदेिी बभमिहादुर महािै गाउँपाबलका, दैलेख

१७ ६५००७९ मनोज के.सी. भेरी-२, जाजरकोि पूर्ािहादुर/ जानुका गगनिहादुर बििालय गाउँपाबलका, जाजरकोि

१८ ६५०१०४ ईश्विी ढकाल बिरेन्द्रनगर-१०, सुखेत मनहरर/ पािाती बभमलाल बचौंङ्गाड गाउँपाबलका, सुखेत

१९ ६५००९३ नािायण पोखिेल िजेबडचौर-४, सुखेत गोबिन्द/ पुतली इन्द्रिहादुर चौकुने गाउँपाबलका, सुखेत

२० ६५००७४ िाजेश गौतम उत्तरगौंगा-९, सुखेत बिषु्णप्रसाद/ पबित्रा भिीराम
आठबिसकोि नगरपाबलका, रुकुम 

(पबिम)

२१ ६५००३७ प्रबबन बस्नते कुिे-३, जाजरकोि कमलराज/ चञ्ण्डका ररमिहादुर बसद्ध कुमाख गाउँपाबलका, सल्यान

२२ ६५०१२३ सशविाज गोसाई जगबतपुर-४, जाजरकोि रत्निहादुर/ अमृता रर्िहादुर बत्रिेर्ी गाउँपाबलका, सल्यान

२३ ६५००५२ महेश काफ्ले लेकिेिी-४, सुखेत भोजराज/ उमा बडलाराम िारेकोि गाउँपाबलका, जाजरकोि

२४ ६५०१८५ कुमािखेमसनु्द्दि शाही चामुण्डाबिन्द्रासैनी-६, 

दैलेख
बहमिहादुर/ लयनकुमारी पृबथिहादुर ठाँिीकाँध गाउँपाबलका, दैलेख

२५ ६५००२८ प्रमेप्रकाश खत्री छेडागाड-१३, जाजरकोि मोतीलाल/ िुदी मनु जुनीचाँदे गाउँपाबलका, जाजरकोि

२६ ६५०११८ मधसुदुन के.सी. िेल्पािा-२, दैलेख पूर्ािहादुर/ गोमा बमनिहादुर दामाा गाउँपाबलका, सल्यान

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

१ ६५०१५४ मोहन मल्ल खलङ्गा-४, जाजरकोि पदमिहादुर/ गीता मकर

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

नोटिः 

यस बिज्ञापनमा बलञ्खत परीक्षािाि अन्तिाातााको लाबग छनौि भई अन्तिााताामा सञ्म्मबलन भएका उमे्मदिारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बञ्ित उमे्मदिारले यो नबतजा प्रकािन भएको बमबतले ७ 

(िा ) बदन पबछ अको ७ (िा ) बदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाि हेना सबकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 

___________________

(अनन्तराज न्यौपाने)

नायब िुब्बा
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