लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. १८७/०७६-७७
मिम िः २०७६।०७।२६
आर्योगको इिाम कार्याण िर्यको स्थानीर्य तह अिगणत मवज्ञापन नं. १०६०६/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/िेखा समूह
छै ठौं तह, अभधकृत/आ.िे.प. अभधकृत पदको माग पद संख्या ३६ (छत्तीस) का िाभग भिन्दखत परीक्षाबाट अिवाण ताण को िाभग छनौट िएका २२
(बाइस) र्ना उम्मे दवारहरुको भमभत २०७६।०७।२५ गते अिवाण ताण संचािन िएकोमा अिवाण ताण मा उपन्दस्थत २२ (बाइस) र्ना
उम्मे दवारहरुको अिवाण ताण , सामूभहक परीक्षर्, सूचना प्रभवभध सीप परीक्षर् र भिन्दखत परीक्षा समेतको प्राप्ां कको आधारमा दे हार्य
बमोभर्मको र्योग्यताक्रम कार्यम हुन आएकोिे उम्मे दवारहरुको रोर्ाइको प्राथभमकताक्रम बमोभर्म दे हार्यका स्थानीर्य तहहरुमा स्थार्यी
भनर्यु न्दिको िाभग संघीर्य माभमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािर्यमा भसफाररश गने गरी भमभत २०७६।०७।२६ मा भनर्ण र्य िएको हुँ दा सम्बन्दित
सबैको र्ानकारीको िाभग र्यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह

रोल नं.

१

१०००६

समु ित िगर

गरामनी-६, झापा

कर्णबहादु र /भिमा

िानु

प्रशासन

२

१०१६५

योगेश्वर दाहाल

साखेर्ुङ्ग-६, इिाम

िीष्मकुमार/मीनाकुमारी

गोभपकृष्ण

िेखा

३

१०४०६

यव
ु राज नेपाल

सुम्बेक-९, इिाम

वासुदेव/भवष्णुकुमारी

दाताराम

िेखा

४

१०३९२

प्रज्वल अधिकारी

गौरादह-३, झापा

चोमनकुमार/साभवत्रादे वी

नरपभत

प्रशासन

५

१०४०२

ततर्थराज खरे ल

कमि-५, झापा

सोमनाथ/इन्दन्दरा

दे भवप्रसाद

प्रशासन

६

१००४२

वववेक भण्डारी

सुर्योदर्य-६, इिाम

भवनोद/शारदा

शशीप्रसाद

प्रशासन

७

१०३६२

हहिाल मिश्र

साब्लाखु -२, ताप्लेर्ुङ्ग

र्यादवप्रसाद/दे वमार्या

चेमनाथ

प्रशासन

८

१०३५६

उपेन्द्र पौडेल

भमक्लार्ुङ-६, मोरङ्ग

केदारमान/महकिा

मनबहादु र

प्रशासन

९

१०१८४

लन
ु ा खततवडा

दे उमाइ-४, इिाम

होमप्रसाद/मञ्र्ुकिा

भशविाि

प्रशासन

१०

१०१७९

हिकादे वी वस्नेत

चमैता-६, इिाम

खभिन्द्रबहादु र /टं कमार्या

वेदप्रसाद

प्रशासन

११

१०१७३

रिेश ढुङ्गेल

च्याङ्गथापु -९, पाँचथर

धनप्रसाद/दु गाण देवी

िक्ष्मीप्रसाद

िेखा

१२

१००१०

लक्ष्िण भत
े
ु ल

बुद्धशान्दि-३, झापा

भशबिाि/नैनकिा

रामप्रसाद

प्रशासन

१३

१०१५९

िञ्जु भट्िराई

बरबोटे -१, इिाम

कृष्णप्रसाद/राभधका

बभिनाथ

िेखा

१४

१०२६६

योगेश भट्िरार्थ

चुिाचुिी-४, इिाम

बािकृष्ण/भनमणिा

पशुण राम

आ.िे .प.
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बाजेको नाि

मिफाररश

यो.क्र.नं.

अर्ुणनधारा नगरपाभिका,
झापा
माइण नगरपाभिका, इिाम
सन्दकपुर गाउँ पाभिका,
इिाम
गौरादह नगरपाभिका,
झापा
चुिाचुिी गाउँ पाभिका,
इिाम
कन्काइण नगरपाभिका,
झापा
झापा गाउँ पाभिका, झापा
माङ्सेबुङ गाउँ पाभिका,
इिाम
इिाम नगरपाभिका,
इिाम
सन्दकपुर गाउँ पाभिका,
इिाम
माईर्ोगमाई
गाउँ पाभिका, इिाम
माइण नगरपाभिका, इिाम
माङ्सेबुङ गाउँ पाभिका,
इिाम
दमक नगरपाभिका, झापा

अन्द्तवाथताथ तर्ा मसफाररश शाखा

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

मिफाररश भएको
स्थानीय ह

१५

१००७८

दीपक भट्िरार्थ

फाकफोकथुम -१, इिाम

र्यामप्रसाद/मनमार्या

अभिनारर्यर्

िेखा

१६

१०२९३

दे वन्द्
े र किुवाल

थपुण -२, पाँ चथर

मानबहादु र /खगमार्या

हस्तबहादु र

प्रशासन

१७

१०१७०

र्न्द्रप्रसाद पौडेल

भवताण मोि-२, झापा

कमिप्रसाद/तारादे वी

दभधराम

आ.िे .प.

१८

१०२८७

गोबिन्द्द ररजाल

बुधबारे -२, झापा

शमाण नन्द/रमादे वी

बृहस्पभत

िेखा

१९

१०२७८

कृष्णप्रसाद ररिाल

भशवसताक्षी-९, झापा

खिानन्द/छार्यादे वी

बेदभनभध

आ.िे .प.

२०

१०३५३

सि
ु न खड्का

थपुण -२, पाँ चथर

पुण्यप्रसाद/टीकादे वी

ररपुमदण न

प्रशासन

२१

१०२०२

जिन
ु ा किुवाल

शान्दििाँिा-४, इिाम

र्गतबहादु र /इन्द्रमा

पृथभसंह

प्रशासन

२२

१०२२४

वीरे न्द्र मसग्दे ल

कन्काइ-२, झापा

कभपिमुनी/सरस्वता

श्रीिाि

िेखा

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

बाजेको नाि

ििूह

रोल नं.

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

उम्मे दवारको नाि थर

मिफाररश

यो.क्र.नं.

तुम्वेहा गाउँ पाभिका,
पाँचथर
कुम्मार्यक गाउँ पाभिका,
पाँचथर
अर्ुणनधारा नगरपाभिका,
झापा
पाभथिरा र्याङ्वरक
गाउँ पाभिका, ताप्ले र्ुङ
कन्काइण नगरपाभिका,
झापा
तुम्वेहा गाउँ पाभिका,
पाँचथर
फािेिुङ गाउँ पाभिका,
पाँचथर
भसभदङ्वा गाउँ पाभिका,
ताप्ले र्ुङ

_______________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
र्यस भवज्ञापनमा भिन्दखत परीक्षाबाट अिवाणताणको िाभग छनौट िई अिवाणताणमा सन्दम्मभिन िएका उम्मे दवारहरुिे प्राप् गरे को कूि प्राप्ाङ्क सम्बन्दित उम्मे दवारिे र्यो नभतर्ा प्रकाशन िएको भमभतिे
७ (िा ) भदन पभछ अको ७ (िा ) भदनसम्म आर्योगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नण सभकने व्यहोरा र्ानकारी गराइन्छ ।
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अन्द्तवाथताथ तर्ा मसफाररश शाखा

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. १९१/०७६-७७
मिम िः २०७६।०७।२६

आर्योगको इिाम कार्याणिर्यको स्थानीर्य तह अिगणत मवज्ञापन नं. १०६०७/०७५-७६ (िमहला), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह छै ठौं
तह, अभधकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का िाभग भिन्दखत परीक्षाबाट अिवाणताण को िाभग छनौट िएका ४ (चार) र्ना
उम्मे दवारहरुको भमभत २०७६।०७।२५ गते अिवाणताण संचािन िएकोमा अिवाण ताणमा उपन्दस्थत रोि नं. १०२०२, १०१७९, १०१५९ र
१०१८४ का उम्मे दवारहरु भवज्ञापन नं. १०६०६।०७५-७६ (खुिा) तफण भसफाररश िइसकेकोिे र्यो भवज्ञापनमा भसफाररशका िाभग कुनै
पभन उम्मे दवार बाँकी नरहे को व्यहोरा भमभत २०७६।०७।२६ को भनर्ण र्यानुसार सम्बन्दित सबैको र्ानकारीको िाभग र्यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ ।

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

Page 3 of 3

_______________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

अन्द्तवाथताथ तर्ा मसफाररश शाखा

