लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ४३२/०७६-७७
मिम िः २०७६।१०।०९
आयोगको मदपायल कायाण लयको स्थानीय तह अन्तगणत मवज्ञापन नं. १५८०१/०७५-७६ (खुला), इञ्जसनयररङ्ग ेवा, स सिल मूह, छै ठौिं
तह, इञ्जसनयर पदको माग पद िंख्या २८ (अठ्ठाइ ) का लासग सलञ्खत परीक्षाबाट अन्तवाण ताण को लासग छनौट िएका २० (बी ) जना
उम्मे दवारहरुको समसत २०७६।०९।२२ र २३ गते अन्तवाण ताण िंचालन िएकोमा अन्तवाणताणमा उपञ्स्थत १९ (उन्नाइ ) जना उम्मे दवारहरुको
अन्तवाण ताण , ामूसहक परीक्षर् र सलञ्खत परीक्षा मेतको प्राप्ािं कको आिारमा दे हाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
उम्मे दवारहरुको रोजाइको प्राथसमकताक्रम बमोसजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी सनयु ञ्िको लासग िंघीय मासमला तथा ामान्य
प्रशा न मन्त्रालयमा स फाररश गने गरी समसत २०७६।१०।०९ मा सनर्ण य िएको हुाँ दा म्बञ्ित बैको जानकारीको लासग यो ूचना
प्रकाशन 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

७७०००५ लोकेन्द्रबहादरु खड्का

बाझककानी-१, डोटी

खड् गबहादु र / कलशदे वी बहादु रस िं

शिखर नगरपाशलका, डोटी

२

७७००१६ पारस खाती

बुसिगिंगा-४, बाजुरा

पुर्णबहादु र/ त्यकुमारी

जयबहादु र

बढ
ु ीगंगा नगरपाशलका,
बाजरु ा

३

७७०१४७ दानबहादरु थापा

लासमखाल-८, डोटी

सटका/ कौमती

परर

आदिश गाउँ पाशलका, डोटी

४

७७००२३ ननराजन िाह

पुर्णबहादु र/ रासिकादे वी

कृष्णबहादु र

साँफेबगर नगरपाशलका,
अछाम

५

७७००३७ नरे ि न्द्यौपाने

सवनायक-२, अछाम

कलौरा/ सडला

असव

कमलबजार नगरपाशलका,
अछाम

६

७७०१५७ धमशबहादरु खडायत

कुलदे वमाण्ौिं-२, बाजुरा

नर/ पुनीदे वी

लालस िंह

गौमल
ू गाउँ पाशलका, बाजुरा

७

७७००८२ खम्मबहादरु के.सी.

मिंगेल ेन -४, अछाम

माहास िंह / शारदादे वी

रनस िंह

मंगलसेन नगरपाशलका,
अछाम

८

७७००९० खडकबहादरु धामी

ऋसिदह-६, अछाम

रामबहादु र / परुदे वी

नयॉबहादु र

मेल्लेख गाउँ पाशलका, अछाम

९

७७०२१६ हेमन्द्त रे ग्मी

चक्रराज/ खेमादे वी

कृष्णदे व

बाँन्द्नीगढी जयगढ
गाउँ पाशलका, अछाम

१०

७७००९३ ददपक बम

मान्नाकापडी-१, डोटी

इन्द्रबहादु र / खेमकुमारी

नरबहादु र

बडीकेदार गाउँ पाशलका, डोटी

११

७७००१९ ददपकबहादरु बोहरा

कोटदे वल-३, बझाङ्ग

सबरे न्द्रबहादु र / स न्कीदे वी कृष्णबहादु र

मष्टा गाउँ पाशलका, बझाङ

१२

७७००४८ संगीत रोकाया

थलारा-६, बझाङ्ग

हकणबहादु र/ नन्दादे वी

सगरी

थलारा गाउँ पाशलका, बझाङ

१३

७७०१९५ उपेन्द्रबहादरु सांउद

तोली-७, बाजुरा

अमरबहादु र / तारा

परे

छे डद
े ह गाउँ पाशलका, बाजुरा

१४

७७०१६५ िंकरराज खनाल

जाल्पादे वी-२, अछाम

सतलाराम/ मन रा

जयकृष्ण

पर्व
ु ीचौकी गाउँ पाशलका, डोटी

ााँफेबगर-१, अछाम

ााँफेबगर-२, अछाम
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यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश भएको स्थानीय
ह

गर्े शदत्त/ हररमाया

िनीराम

के. आई. शसं. गाउँ पाशलका,
डोटी

डम्बर/ द्यौलीदे वी

कुल

सम
ु ाश गाउँ पाशलका, बझाङ

लयााँ टी-६, अछाम

िनबहादु र / मोतीकला

भ्वानस ह

तम
ु ाशखाँद गाउँ पाशलका,
अछाम

७७०१४० सरु े न्द्रबहादरु खाती

कुलदे वमाण्ौिं-२, बाजुरा

रिं गबहादु र / पावणतीदे वी

करसवर

खप्तडछान्द्ना गाउँ पाशलका,
बझाङ

७७०१४८ ककरणसागर भण्डारी

िनगिी-३, कैलाली

उद्धवस ह/ रामेश्वरी

कल्यार्स ह

सायल गाउँ पाशलका, डोटी

१५

७७०११९ उमेि जोिी

१६

७७०१९४ मनोज पज
ु ारा

१७

७७००७६ दहक्मतबहादरु बढ
ु ा

१८
१९

रुपाल-४, डडे ल्िुरा
ुमाण -४, बझाङ्ग

_____________________
(अनन्तराज न्यौपाने )
नायब िुब्बा

________________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
य सवज्ञापनमा सलञ्खत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लासग छनौट िई अन्तवाणताणमा

ञ्म्मसलन िएका उम्मे दवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क

म्बञ्ित उम्मे दवारले यो नसतजा प्रकाशन िएको

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