लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३५९/०७६-७७
मिम िः २०७६।०९।२४
आयोगको िहे न्द्रनगर कायाा ियको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. १६३५१/०७५-७६ (खुला), इञ्जसनयररङ्ग ेवा, स सिि मूह, छै ठौिं
तह, इञ्जसनयर पदको माग पद िंख्या २८ (अठ्ठाइ ) का िासग सिञ्खत परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को िासग छनौट िएका ३५ (पैं ती ) जना
उम्मे दवारहरुको समसत २०७६।०९।२३ र २४ गते अन्तवाा ताा िंचािन िएकोमा अन्तवाा ताा मा उपञ्स्थत ३५ (पैं ती ) जना उम्मे दवारहरुको
अन्तवाा ताा , ामूसहक परीक्षण र सिञ्खत परीक्षा मेतको प्राप्ािं कको आधारमा दे हाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे
उम्मे दवारहरुको रोजाइको प्राथसमकताक्रम बमोसजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी सनयु ञ्िको िासग िंघीय मासमिा तथा ामान्य
प्रशा न मन्त्राियमा स फाररश गने गरी समसत २०७६।०९।२४ मा सनणा य िएको हुँ दा म्बञ्ित बैको जानकारीको िासग यो ूचना प्रकाशन
गररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

१

८३०००५ पर्
ु ण कुँु वर

चौरपाटी-४, अछाम

२

८३०१६८ शश
ु ीला बजगार्ण

पञ्चदे वि सवनायक-३,

३

८३०१९३ दिपक धामी

४

बाजेको नाि

मिफाररश भएको स्थानीय
ह

बहादु रस िं / शरुदे वी

तारास िं

गोदावरी नगरपासिका, कैिािी

कृष्णराज/ राधादे वी

नन्दाराम

जोशीपुर गाउँ पासिका, कैिािी

सिमदत्त-११, कञ्चनपुर

बहादु रस िंह / गिंगादे वी

गौरस िंह

८३०१७९ भानस हिं धामी

वासव-७, कञ्चनपु र

मानबहादु र / महामतीदे वी जोगी

पुनवाा

५

८३००१९ पवनस हिं ववष्ट

बोहरीगाउँ -६, दाचुािा

सवष्णुस िंह / ानुदेवी

धमाानन्द

बेिौरी नगरपासिका, कञ्चनपुर

६

८३०१३८

पाटन-४, बैतडी

समनबहादु र / ररता

धनबहादु र

घोडाघोडी नगरपासिका, कैिािी

७

८३०१२४ केशवबहािरु पाल

खरकडा-३, दाचुािा

दिबहादु र / पावाती

रनबहादु र

िेकम गाउँ पासिका, दाचुािा

८

८३०१०२ रामप्र ाि अवस्थी

शु क्लाफाँ टा-५, कञ्चनपुर

धमाानन्द/ तारा

सबरिान

िािझाडी गाउँ पासिका, कञ्चनपु र

९

८३०१३२ भरतराज जोशी

सशखर-४, डोटी

गोसवन्दराज/ नारायणीदे वी गणेशदत्त

िम्कीचुहा नगरपासिका, कैिािी

१०

८३००६५ बबष्र्रु ाज जोशी

गोदावरी-६, कैिािी

सशवराज/ दे उमती

रामप्र ाद

िजनी नगरपासिका, कैिािी

११

८३०१६५ भरत चन्ि

दु गाास्थान-२, बैतडी

शेरबहादु र / रस्वतीदे वी

महावीर

कैिारी गाउँ पासिका, कैिािी

१२

८३०२३२ रे खा भट्ट

सिमदत्त-१२, कञ्चनपुर

मोहनदे व / असनता

धनीदत्त

बेिडाँ डी गाउँ पासिका, कञ्चनपु र

१३

८३०१९६ महेन्र बोहरा

बेिापु र-६, डडे ल्धुरा

राम/ पदमादे वी

रत्ने

नवदु गाा गाउँ पासिका, डडे ल्धुरा

१४

८३००७४ नववनकुमार स हिं

िुयाटा-५, बझाङ्ग

दिबहादु र / रत्नादे वी

धनिाि

बदा गोररया गाउँ पासिका, कैिािी

१५

८३००८६ योगेन्र शाही

धनगढी-५, कैिािी

खट् कबहादु र / नन्दादे वी

जोगबहादु र

जानकी गाउँ पासिका, कैिािी

१६

८३००९९ टिं कप्र ाि ओझा

सिमदत्त-६, कञ्चनपु र

नरे न्द्रराज/ इश्वरीदे वी

हररकृष्ण

अजयमेरु गाउँ पासिका, डडे ल्धुरा

१७

८३०२०१ आकाश जोशी

िेकम-२, दाचुािा

हररदत्त/ रुपाकुमारी

खीमानन्द

आिीताि गाउँ पासिका, डडे ल्धुरा

न्तोष चन्ि

अछाम
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शु क्लाफाँटा नगरपासिका,
कञ्चनपुर
नगरपासिका, कञ्चनपु र

अन्तवाणताण तथा स फाररश शाखा

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश भएको स्थानीय
ह

१८

८३००११ राजु खड्का

रै कवारसवचवा-३, कञ्चनपुर

कमिस िं / जानकीदे वी

जोगराज

गन्यापधुरा गाउँ पासिका, डडे ल्धुरा

१९

८३०१७७ प्रशान्त अधधकारी

वसिया-८, कैिािी

नन्दिाि/ धमाादेवी

जगन्नाथ

दोगडा केदार गाउँ पासिका, बैतडी

२०

८३००८८ गोपालस हिं भण्डारी

महाकािी-७, कञ्चनपुर

प्रेमस िंह/ कुञ्िदे वी

सबरिानस िंह

मेिौिी नगरपासिका, बैतडी

२१

८३०११२ कृष्र्बहािरु चलाउने

वसिया-८, कैिािी

हुमातबहादु र / कोसकिादे वी शसशराम

स गा

२२

८३०००४ रववचन्र जोशी

धनगढी-५, कैिािी

चेतराज/ ासवत्रीदे वी

रघुनाथ

नौगाड गाउँ पासिका, दाचुािा

२३

८३०२०९ कमलराज ओझा

गौरीगिंगा-७, कैिािी

ताराप्र ाद/ शुस िादे वी

गिंगाराम

सशवनाथ गाउँ पासिका, बैतडी

२४

८३००१५ राजेन्र रावल

सटकापुर-१, कैिािी

िोकबहादु र / त्यदे वी

प्र ाद

सडिा ैनी गाउँ पासिका, बैतडी

२५

८३०१०६ भव
ु न बाग

िक्ष्मणदत्त/ माया

रघुवरदत्त

पन्चेश्वर गाउँ पासिका, बैतडी

२६

८३०१५४

हे मन्तवडा-९, बझाङ्ग

िािबहादु र / अमृता

रनी

दु हुँ गाउँ पासिका, दाचुािा

२७

८३०२४१ हन् राज भट्ट

कुिाउ-५, बैतडी

हरीदत्त/ किावती

रे वाधर

मामाा गाउँ पासिका, दाचुािा

२८

८३०३०७ महेश्वरी धामी

ढु ङ्गाड-४, बैतडी

दे वस िंह/ सवस्नादे वी

हरसजत

त्यराज ओली

िेना-८, बैतडी

गाउँ पासिका, बैतडी

व्या ( ुम्सेरा) गाउँ पासिका,
दाचुािा

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१

८३०११०

ि
ु शणनिे व पाण्डेय

२

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मेिौिी-२, बैतडी

बद्रीदत्त/ ासवत्री

रामदत्त

८३००९३ लसलतप्र ाि पन्त

दशरथचन्द-७, बैतडी

यज्ञराज/ चन्द्रकिा

केशवराज

३

८३०२९८ दिनेश भट्ट

वेतकोट-९, कञ्चनपु र

बल्दे व/ द्रोपतीदे वी

घनश्याम

४

८३०१३३ केशराज न्यौपाने

पथरै या-६, कैिािी

सबमिाखर/ रासजन्द्रा

गाने

५

८३०१५७ खेमराज रे ग्मी

जाल्पादे वी-५, अछाम

दे वराज/ ईशरादे वी

दे वीप्र ाद

६

८३०३२० राजेन्रस हिं ठगन्
ु ना

धुसिगडा-८, दाचुािा

नरस िंह / हरीनादे वी

ििुवा

अस्थायी योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

८३०२२४ मनोज भट्ट

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

बाबुको नाि
गौरीदत्त

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

बाजेको नाि
िक्ष्मीदत्त

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
य सवज्ञापनमा सिञ्खत परीक्षाबाट अन्तवाातााको िासग छनौट िई अन्तवााताामा

ञ्म्मसिन िएका उम्मे दवारहरुिे प्राप् गरे को कूि प्राप्ाङ्क

म्बञ्ित उम्मे दवारिे यो नसतजा प्रकाशन िएको समसतिे

७ (िा ) सदन पसछ अको ७ (िा ) सदन म्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तवाणताण तथा स फाररश शाखा

