
मिम िः २०७६।१०।०९

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

 ह

१ ७७०००५ लोकेन्द्रबहादरु खड्का बाझककानी-१, डोटी खड्गबहादुर/ कलशदेवी बहादुरस िं शिखर नगरपाशलका, डोटी

२ ७७००१६ पारस खाती बुसिगिंगा-४, बाजुरा पुर्णबहादुर/  त्यकुमारी जयबहादुर
बढुीगगंा नगरपाशलका, 
बाजुरा

३ ७७०१४७ दानबहादरु थापा लासमखाल-८, डोटी सटका/ कौमती परर आदिश गाउँपाशलका, डोटी

४ ७७००२३ ननराजन िाह  ााँफेबगर-१, अछाम पुर्णबहादुर/ रासिकादेवी कृष्णबहादुर
साँफेबगर नगरपाशलका, 
अछाम

५ ७७००३७ नरेि न्द्यौपाने सवनायक-२, अछाम कलौरा/ सडला असव
कमलबजार नगरपाशलका, 
अछाम

६ ७७०१५७ धमशबहादरु खडायत कुलदेवमाण्ौिं-२, बाजुरा नर/ पुनीदेवी लालस िंह गौमलू गाउँपाशलका, बाजुरा

७ ७७००८२ खम्मबहादरु के.सी. मिंगेल ेन-४, अछाम माहास िंह/ शारदादेवी रनस िंह
मगंलसने नगरपाशलका, 
अछाम

८ ७७००९० खडकबहादरु धामी ऋसिदह-६, अछाम रामबहादुर/ परुदेवी नयॉबहादुर मले्लेख गाउँपाशलका, अछाम

९ ७७०२१६ हेमन्द्त रेग्मी  ााँफेबगर-२, अछाम चक्रराज/ खेमादेवी कृष्णदेव
बाँन्द्नीगढी जयगढ 

गाउँपाशलका, अछाम

१० ७७००९३ ददपक बम मान्नाकापडी-१, डोटी इन्द्रबहादुर/ खेमकुमारी नरबहादुर बडीकेदार गाउँपाशलका, डोटी

११ ७७००१९ ददपकबहादरु बोहरा कोटदेवल-३, बझाङ्ग सबरेन्द्रबहादुर/ स न्कीदेवी कृष्णबहादुर मष्टा गाउँपाशलका, बझाङ

१२ ७७००४८ सगंीत रोकाया थलारा-६, बझाङ्ग हकण बहादुर/ नन्दादेवी सगरी थलारा गाउँपाशलका, बझाङ

१३ ७७०१९५ उपने्द्रबहादरु सांउद तोली-७, बाजुरा अमरबहादुर/ तारा परे छेडदेह गाउँपाशलका, बाजुरा

१४ ७७०१६५ ि ंकरराज खनाल जाल्पादेवी-२, अछाम सतलाराम/ मन रा जयकृष्ण परु्वीचौकी गाउँपाशलका, डोटी

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ४३२/०७६-७७

आयोगको मदपायल कायाणलयको स्थानीय तह अन्तगणत मवज्ञापन नं. १५८०१/०७५-७६ (खुला), इञ् जसनयररङ्ग  ेवा, स सिल  मूह, छैठौिं

तह, इञ् जसनयर पदको माग पद  िंख्या २८ (अठ्ठाइ ) का लासग सलञ्खत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लासग छनौट िएका २० (बी ) जना

उमे्मदवारहरुको समसत २०७६।०९।२२ र २३ गते अन्तवाणताण  िंचालन िएकोमा अन्तवाणताणमा उपञ्स्थत १९ (उन्नाइ ) जना उमे्मदवारहरुको

अन्तवाणताण ,  ामूसहक परीक्षर् र सलञ्खत परीक्षा  मेतको प्राप्ािंकको आिारमा देहाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले

उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्राथसमकताक्रम बमोसजम देहायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी सनयुञ्िको लासग  िंघीय मासमला तथा  ामान्य

प्रशा न मन्त्रालयमा स फाररश गने गरी समसत २०७६।१०।०९ मा सनर्णय िएको हुाँदा  म्बञ्ित  बैको जानकारीको लासग यो  ूचना

प्रकाशन 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 ७७०११९ उमिे जोिी रुपाल-४, डडेल्िुरा गरे्शदत्त/ हररमाया िनीराम
के. आई. शस.ं गाउँपाशलका, 
डोटी

१६ ७७०१९४ मनोज पजुारा  ुमाण-४, बझाङ्ग डम्बर/ द्यौलीदेवी कुल समुाश गाउँपाशलका, बझाङ

१७ ७७००७६ दहक्मतबहादरु बढुा लयााँटी-६, अछाम िनबहादुर/ मोतीकला भ्वानस ह
तमुाशखाँद गाउँपाशलका, 
अछाम

१८ ७७०१४० सरेुन्द्रबहादरु खाती कुलदेवमाण्ौिं-२, बाजुरा रिंगबहादुर/ पावणतीदेवी करसवर
खप्तडछान्द्ना गाउँपाशलका, 
बझाङ

१९ ७७०१४८ ककरणसागर भण्डारी िनगिी-३, कैलाली उद्धवस ह/ रामेश्वरी कल्यार्स ह सायल गाउँपाशलका, डोटी

नोटिः 

य  सवज्ञापनमा सलञ्खत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लासग छनौट िई अन्तवाणताणमा  ञ्म्मसलन िएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क  म्बञ्ित उमे्मदवारले यो नसतजा प्रकाशन िएको 

समसतले ७ (िा ) सदन पसछ अको ७ (िा ) सदन म्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण  सकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

________________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमिकृ 

_____________________

(अनन्तराज न्यौपाने)

नायब िुब्बा
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