
मिम िः २०७६।०९।१८

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

१ ५५००२६ प्रबीण भण्डारी रामनगर-७, नवलपरासी पशुपति/ अम्बिका बालानन्द
बुटवल उप-महानगरपातलका, 

रुपने्दही

२ ५५०१२८ गौरव लामिछाने आनन्दवन-३, रुपने्दही कुलप्रसाद/ िुल्सा पूर्णचन्द्र शुद्धोदन गाउँपातलका, रुपने्दही

३ ५५०३२६ मिलन शे्रष्ठ रुरु-४, गुल्मी तिमप्रसाद/ लक्ष्मीकुमारी नेत्रप्रसाद रुरु गाउँपातलका, गुल्मी

४ ५५०४१९ प्रकाश गौति वलेटक्सार-१, गुल्मी महेन्द्रप्रसाद / रुपा खगेश्वर कञ्चन गाउँपातलका, रुपने्दही

५ ५५०२९९ ननककता त्रिपाठी वसन्तपुर-७, कतपलवस् िु रतवन्द्रमतर्/ माया हररवंशमतर् बुद्धिूतम नगरपातलका, कतपलवसु्त

६ ५५०१५५ ननिमलकुिार थापा बौघागुम्हा-१३, पाल्पा तििबहादुर/ अनन्दकुमारी मेहरतसंह ओमसतिया गाउँपातलका, रुपने्दही

७ ५५०१९८ िाधव न्यौपाने सुनवल-१, नवलपरासी उमानाथ/ तनमकला िारानाथ
रामग्राम नगरपातलका, नवलपरासी 

(बदणघाट सुस्ता पतिम)

८ ५५००४४ प्रिोद के.सी. मिुणङ्ग-९, गुल्मी दुगाणबहादुर/ रुमादेवी गोपाल सम्बिखकण  नगरपातलका, अघाणखाँची

९ ५५००७७ यवुराज बस्याल सम्बिखकण -९,  अघाणखाँची कृष्णप्रसाद  / उिेला हररलाल तसयारी गाउँपातलका, रुपने्दही

१० ५५००५६ राहुलराज पाण्डये बथनाहा-७, महोत्तरी वीरेन्द्रकुमार/ रेरु्कुमारी शतु्रधन सम्मरीमाई गाउँपातलका, रुपने्दही

११ ५५०२०८ राजु अयामल दरवार देतवस्थान-५,  गुल्मी शातलकराम/ टेककुमारी चुडामतर् गुल्मीदरवार गाउँपातलका, गुल्मी

१२ ५५०३०८ ककशन कुुं वर नयाँगाउँ-९, गुल्मी टोपराि/ तगमा िुलबहादुर िीनाउ गाउँपातलका, पाल्पा

१३ ५५०१४३ िदन पाण्डये देवदह-८, रुपने्दही तचन्तामर्ी/ तगिादेवी तटकाराम
सरावल गाउँपातलका, नवलपरासी 

(बदणघाट सुस्ता पतिम)

१४ ५५०२३६ रन्जन न्यौपाने माकर-४,  नवलपरासी यामकान्त/ तललाकुमारी देतवलाल रामपुर नगरपातलका, पाल्पा

१५ ५५००७८ शरद पोखरेल सोमातद-७, पाल्पा तवषु्णप्रसाद/ लक्ष्मीकुमारी तशवलाल िूतमकास्थान नगरपातलका, अघाणखाँची

१६ ५५००४३ ववष्णुप्रसाद पन्थी तिलौराकोट-४, कतपलवसु्त तिवलाल/ कमला यदुकानन्द शुद्धोदन गाउँपातलका, कतपलवसु्त

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३३०/०७६-७७

आयोगको बुटवल कायाणलयको स्थानीय िह अन्तगणि मवज्ञापन नं. १३९०१/०७५-७६ (खुला), इम्ब ितनयररङ्ग सेवा, तसतिल समूह, छैठौ ंिह,

इम्ब ितनयर पदको माग पद संख्या ३४ (चौिंीस) का लातग तलम्बखि परीक्षाबाट अन्तवाणिाणको लातग छनौट िएका ४२ (बयालीस) िना

उमे्मदवारहरुको तमति २०७६।०९।१६ देम्बख १८ गिेसम्म अन्तवाणिाण संचालन िएकोमा अन्तवाणिाणमा उपम्बस्थि ४२ (बयालीस) िना

उमे्मदवारहरुको अन्तवाणिाण , सामूतहक परीक्षर् र तलम्बखि परीक्षा समेिको प्राप्ांकको आधारमा देहाय बमोतिमको योग्यिाक्रम कायम हुन

आएकोले उमे्मदवारहरुको रोिाइको प्राथतमकिाक्रम बमोतिम देहायका स्थानीय िहहरुमा स्थायी तनयुम्बिको लातग संघीय मातमला िथा

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तसफाररश गने गरी तमति २०७६।०९।१८ मा तनर्णय िएको हँुदा सिम्बिि सबैको िानकारीको लातग यो सूचना

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

१७ ५५०१२५ पषु्कर खनाल अखणले-३, गुल्मी ओमप्रकाश/ तगिा ईश्वरीप्रसाद छत्रकोट गाउँपातलका, गुल्मी

१८ ५५०१०१ सनुनल आचायम बुटवल-१३, रुपने्दही तबषु्णप्रसाद/ कमला पदमराि मायादेवी गाउँपातलका, कतपलवसु्त

१९ ५५०१७८ रोशन निमिरे तिकुरा-३, अघाणखाँची बलराम/ सीिा डलेश्वर मचणवारी गाउँपातलका, रुपने्दही

२० ५५०१९० शारदा भट्टराई बदणघाट-४, नवलपरासी कृष्णपाल/ िारादेवी कासीराम
प्रिापपुर गाउँपातलका, नवलपरासी 

(बदणघाट सुस्ता पतिम)

२१ ५५०३५५ साजन पाण्डे छत्रदेव-७, अघाणखाँची मानबहादुर/ शान्ता तििबहादुर छत्रदेव गाउँपातलका, अघाणखाँची

२२ ५५०२१९ वववके के.सी. वार्गंगा-७, कतपलवसु्त लेषबहादुर/ िगविी िीिबहादुर तशिगंगा नगरपातलका, अघाणखाँची

२३ ५५०३५८ किल जज.सी. छापतहले-२, गुल्मी दलबहादुर/ सुतमत्रा कृष्णबहादुर धुकोट गाउँपातलका, गुल्मी

२४ ५५०४३५
कुशिावतीदेवी  चौधरी 
कुिी दोहानी-३, कतपलवसु्त ओमप्रकाश/ मन् िुदेवी नन्दराि

सुस्ता गाउँपातलका, नवलपरासी 

(बदणघाट सुस्ता पतिम)

२५ ५५०००७ ककशोर खनाल केरुङ्गा-६, अघाणखाँची तमत्रमर्ी/ पावणिा पोमाकान्त रैनादेवी छहरा गाउँपातलका, पाल्पा

२६ ५५०३०० मशव शिाम िानसेन-७,  पाल्पा यज्ञप्रसाद/ िवानीदेवी तवश्वनाथ पुवणखोला गाउँपातलका, पाल्पा

२७ ५५०४३८ नववन डुम्रे दुधराक्ष-२, रुपने्दही तिथणराि/ पतवत्रा तबषु्णप्रसाद मालारानी गाउँपातलका, अघाणखाँची

२८ ५५०२७८ िोहराज पौडले गिेडी-१,  रुपने्दही श्यामलाल/ तसिादेवी धु्रबलाल पातर्नी गाउँपातलका, अघाणखाँची

२९ ५५०२३१ आमशष भट्ट रामग्राम-३, नवलपरासी मुरारीप्रसाद/ शारदा फरे्न्द्रनाथ सत्यविी गाउँपातलका, गुल्मी

३० ५५००५९ समुशल भसुाल धारापानी-६, अघाणखाँची तिलकराम/ हुमाकुमारी लोकमर्ी चन्द्रकोट गाउँपातलका, गुल्मी

३१ ५५०२८५ साकार शे्रष्ठ तसद्धाथणनगर-३, रुपने्दही तदपककुमार/ शारदा शुतशलकुमार इस्मा गाउँपातलका, गुल्मी

३२ ५५०२०६ हररओि काकी बुटवल-५, रुपने्दही नारायर्कुमार/ िुवनेश्वरी थमनबहादुर कालीगण्डकी गाउँपातलका, गुल्मी

३३ ५५०११६ ददमलप भट्टराई बौघागुम्हा-१, पाल्पा तिवलाल/ कौशल्या दण्डपानी मदाने गाउँपातलका, गुल्मी

३४ ५५०३४३ प्रकाश अधधकारी वाङ्गला-४, अघाणखाँची लक्ष्मर्/ कमला केदारनाथ मातलका गाउँपातलका, गुल्मी

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

१ ५५००३४ सवुोध ज्ञवाली बुटवल-११, रुपने्दही लक्ष्मर्/ लक्ष्मी नमतनतध

२ ५५०००१ यबुराज पन्थी तचतदका-३,  अघाणखाँची हररप्रसाद/ रातधका धमणराि

३ ५५०१०६ सुंगि गौति िीनदोबाटे-५, स्याङ्िा तमत्रलाल/ पे्रमकुमारी शोिाखर

४ ५५०३४६ यधुधजष्टर पन्थी तिलोत्तमा-२,  रुपने्दही नारायर्प्रसाद/ कृष्णाकुमारी ददीराम

५ ५५०३९५ नवराज पाण्डे वार्गंगा-७, कतपलवसु्त चिुरिुि/ लक्ष्मीदेवी गंगाराम

६ ५५००२७ मिलन रावल तिलोत्तमा-४, रुपने्दही गरे्शबहादुर/ तदनाकुमारी मोहनबहादुर

७ ५५०३४५ आमशषकुिार यादव ओमसतिया-६, रुपने्दही इन्द्रकुमार/ िारामति रामलतलि

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ५५०००५ धधरज निमिरे बलराम कोशलेश्वर

२ ५५०३६२ अधधश ढकाल देवराज कृष्णराज

३ ५५०३११ िहेश बस्याल िाधवप्रसाद हेिलाल

४ ५५०२१५ बावरुाि खनाल छववलाल रोिाखर

५ ५५०२९४ ववशाल खिी रािबहादरु खखिबहादरु

६ ५५०२१७ अरुण भट्टराई मसताराि डन्डपाखण

७ ५५०३४७ ककसनप्रसाद गरेै ज्ञानप्रसाद पदिलाल

८ ५५०३२७ त्रबिल अयामल लेखनाथ लक्ष्िीननधध

नोटिः 

यस तवज्ञापनमा तलम्बखि परीक्षाबाट अन्तवाणिाणको लातग छनौट िई अन्तवाणिाणमा सम्बम्मतलन िएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सिम्बिि उमे्मदवारले यो नतििा प्रकाशन िएको तमतिले 

७ (िा ) तदन पतछ अको ७ (िा ) तदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण सतकने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ ।

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 

___________________

(अनन्तराज न्यौपाने)

नायब िुब्बा

अस्थायी योग्य ाक्रििः
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मिम िः २०७६।०९।१८

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

 ह

१ ५५००५० ननशा वन आनन्दवन-५, रुपने्दही लोकराि/ बसन्तादेवी हररलाल
बुटवल उप-महानगरपातलका, 

रुपने्दही

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

१ ५५०००९ पनुि बराल िरिपुर-१०, तचिवन तलला / शाम्बन्त िगन्नाथ

नोटिः 

मिफाररश योग्य ाक्रििः

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं.  ३३१/०७६-७७

आयोगको बुटवल कायाणलयको स्थानीय िह अन्तगणि मवज्ञापन नं. १३९०२/०७५-७६ (िमहला), इम्ब ितनयररङ्ग सेवा, तसतिल समूह छैठौं

िह, इम्ब ितनयर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लातग तलम्बखि परीक्षाबाट अन्तवाणिाणको लातग छनौट िएका ६ (छ) िना उमे्मदवारहरुको

तमति २०७६।०९।१६ देम्बख १८ गिेसम्म अन्तवाणिाण संचालन िएकोमा अन्तवाणिाणमा उपम्बस्थि ६ (छ) िना उमे्मदवारहरुमधे्य रोल नं. ५५०४३५,

५५०२९९ र ५५०१९० का उमे्मदवारहरु तव.नं. १३९०१।०७५-७६ (खुला) िफण  तसफाररश िइसकेकोले बाँकी उमे्मदवारहरुको अन्तवाणिाण,

सामूतहक परीक्षर् र तलम्बखि परीक्षा समेिको प्राप्ांकको आधारमा देहाय बमोतिमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको

रोिाइको प्राथतमकिाक्रम बमोतिम देहायका स्थानीय िहहरुमा स्थायी तनयुम्बिको लातग संघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा

तसफाररश गने गरी तमति २०७६।०९।१८ मा तनर्णय िएको हँुदा सिम्बिि सबैको िानकारीको लातग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

___________________

(अनन्तराज न्यौपाने)

नायब िुब्बा

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

यस तवज्ञापनमा तलम्बखि परीक्षाबाट अन्तवाणिाणको लातग छनौट िई अन्तवाणिाणमा सम्बम्मतलन िएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सिम्बिि उमे्मदवारले यो नतििा प्रकाशन िएको तमतिले 

७ (िा ) तदन पतछ अको ७ (िा ) तदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण सतकने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ ।
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मिम िः २०७६।०९।१८

योग्य ाक्रि नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर
मिफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

खुला/ 

ििावेशी
स्थानीय मनकाय

१ ५५००२६ प्रबीर् िण्डारी 13901/075-76 खुला बुटवल उप-महानगरपातलका , रुपने्दही

२ ५५०१२८ गौरव लातमछाने 13901/075-76 खुला शुद्धोदन गाउँपातलका, रुपने्दही

३ ५५०३२६ तमलन शे्रष्ठ 13901/075-76 खुला रुरु गाउँपातलका, गुल्मी

४ ५५०४१९ प्रकाश गौिम 13901/075-76 खुला कञ्चन गाउँपातलका, रुपने्दही

५ ५५०२९९ तनतकिा तत्रपाठी 13901/075-76 खुला बुद्धिूतम नगरपातलका, कतपलवसु्त

६ ५५०१५५ तनमणलकुमार थापा 13901/075-76 खुला ओमसतिया गाउँपातलका, रुपने्दही

७ ५५०१९८ माधव न्यौपाने 13901/075-76 खुला
रामग्राम नगरपातलका, नवलपरासी 

(बदणघाट सुस्ता पतिम)

८ ५५००४४ प्रमोद के.सी. 13901/075-76 खुला सम्बिखकण  नगरपातलका, अघाणखाँची

९ ५५००७७ युवराि बस्याल 13901/075-76 खुला तसयारी गाउँपातलका, रुपने्दही

१० ५५००५६ राहुलराि पाणे्डय 13901/075-76 खुला सम्मरीमाई गाउँपातलका, रुपने्दही

११ ५५०२०८ रािु अयाणल 13901/075-76 खुला गुल्मीदरवार गाउँपातलका, गुल्मी

१२ ५५०३०८ तकशन कंुवर 13901/075-76 खुला िीनाउ गाउँपातलका, पाल्पा

१३ ५५०१४३ मदन पाणे्डय 13901/075-76 खुला
सरावल गाउँपातलका, नवलपरासी 

(बदणघाट सुस्ता पतिम)

१४ ५५०२३६ रन्िन न्यौपाने 13901/075-76 खुला रामपुर नगरपातलका, पाल्पा

१५ ५५००७८ शरद पोखरेल 13901/075-76 खुला िूतमकास्थान नगरपातलका, अघाणखाँची

१६ ५५००४३ तवषु्णप्रसाद पन्थी 13901/075-76 खुला शुद्धोदन गाउँपातलका, कतपलवसु्त

१७ ५५०१२५ पुष्कर खनाल 13901/075-76 खुला छत्रकोट गाउँपातलका, गुल्मी

१८ ५५०१०१ सुतनल आचायण 13901/075-76 खुला मायादेवी गाउँपातलका, कतपलवसु्त

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको िुची: 

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं.  ३३२/०७५-७६

आयोगको बुटवल कायाणलयको स्थानीय तनकाय अन्तगणि मवज्ञापन नम्बर १३९०१/०७५-७६ (खुला) र १३९०२/०७५-७६ (िमहला), इतितनयररङ्ग

सेवा, तसतिल समूह, छैठौ ंिह, इतितनयर पदमा तनयुम्बिका लातग तसफाररश िएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ांकको आधारमा रहेको

एकमुष्ट योग्यिाक्रमको सूची तमति २०७६।०९।१८ को तनर्णयानुसार सिम्बिि सबैको िानकारीको लातग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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योग्य ाक्रि नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर
मिफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

खुला/ 

ििावेशी
स्थानीय मनकाय

१९ ५५०१७८ रोशन तघतमरे 13901/075-76 खुला मचणवारी गाउँपातलका, रुपने्दही

२० ५५०१९० शारदा िट्टराई 13901/075-76 खुला
प्रिापपुर गाउँपातलका, नवलपरासी 

(बदणघाट सुस्ता पतिम)

२१ ५५०३५५ सािन पाणे्ड 13901/075-76 खुला छत्रदेव गाउँपातलका, अघाणखाँची

२२ ५५०२१९ तववेक के.सी. 13901/075-76 खुला तशिगंगा नगरपातलका, अघाणखाँची

२३ ५५०३५८ कमल ति.सी. 13901/075-76 खुला धुकोट गाउँपातलका, गुल्मी

२४ ५५०४३५ कुशमाविीदेवी चौधरी कुमी 13901/075-76 खुला
सुस्ता गाउँपातलका, नवलपरासी 

(बदणघाट सुस्ता पतिम)

२५ ५५०००७ तकशोर खनाल 13901/075-76 खुला रैनादेवी छहरा गाउँपातलका, पाल्पा

२६ ५५०३०० तशव शमाण 13901/075-76 खुला पुवणखोला गाउँपातलका, पाल्पा

२७ ५५०४३८ नतवन डुमे्र 13901/075-76 खुला मालारानी गाउँपातलका, अघाणखाँची

२८ ५५०२७८ मोहराि पौडेल 13901/075-76 खुला पातर्नी गाउँपातलका, अघाणखाँची

२९ ५५०२३१ आतशष िट्ट 13901/075-76 खुला सत्यविी गाउँपातलका, गुल्मी

३० ५५००५९ सुतशल िुसाल 13901/075-76 खुला चन्द्रकोट गाउँपातलका, गुल्मी

३१ ५५०२८५ साकार शे्रष्ठ 13901/075-76 खुला इस्मा गाउँपातलका, गुल्मी

३२ ५५०२०६ हररओम काकी 13901/075-76 खुला कालीगण्डकी गाउँपातलका, गुल्मी

३३ ५५०११६ तदतलप िट्टराई 13901/075-76 खुला मदाने गाउँपातलका, गुल्मी

३४ ५५०३४३ प्रकाश अतधकारी 13901/075-76 खुला मातलका गाउँपातलका, गुल्मी

३५ ५५००५० तनशा वन 13902/075-76 मतहला बुटवल उप-महानगरपातलका , रुपने्दही

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

___________________

(अनन्तराज न्यौपाने)

नायब िुब्बा

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 
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