लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २५१/०७६-७७
मिम िः २०७६।०८।१९
आयोगको हेट ंडा कायावलयको स्थानीय तह अन्तगवत मवज्ञापन नं. १२५०५/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेर्ा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह िै ठ ,ं
अवधकृत/आ.ले.प. अवधकृत पदको माग पद संख्या ४० (िालीस) का लावग वलखखत परीक्षाबाट अन्तर्ावतावको लावग िन ट भएका ५९ (उनान्साठी)
जना उम्मेदर्ारहरुको वमवत २०७६।०८।०४ गते दे खख ०६ गते सम्म र १८ गते अन्तर्ावताव संिालन भएकोमा अन्तर्ावतावमा उपखस्थत ५९ (उनान्साठी)
जना उम्मेदर्ारहरुको अन्तर्ावताव , सामूवहक परीक्षण, सूिना प्रवर्वध सीप परीक्षण र वलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तां कको आधारमा दे हाय बमोवजमको
योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मेदर्ारहरुको रोजाइको प्राथवमकताक्रम बमोवजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी वनयु खिको लावग संघीय
मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसिाररश गने गरी वमवत २०७६।०८।१९ मा वनणवय भएको हुँ दा सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लावग यो
सूिना प्रकाशन गररएको ि ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह
रत्ननगर नगरपावलका,

१

४१०३६४ ग्रीष्मा शमाा

शं करपोखरी-६, पर्वत

खखलप्रसाद/वर्ष्णुकमारी

पद्मराज

प्रशासन

२

४१०४२२ प्रकाश पौडेल

र्ेनी-५, म्याग्दी

रामिन्द्र/सरस्वती

होमनाथ

प्रशासन

३

४१०४४० सिता गरु
ु ङ्ग

वनलकण्ठ-६, धावदङ्ग

होमबहादु र /गुनीमाया

वमनबहादु र

प्रशासन

४

४१०४०८ रे शमकुमार बि.िी.

राकम-९, सुखेत

स्वयम्बर

प्रशासन

५

४१००८१ यज्ञिहादरु भण्डारी

सानीभेरी-७, रुकुम पविम घप्पल/भीमी

कुपानवसं

प्रशासन

६

४१०११८ मक्ु तत पौडेल

विस्ती-२, बाग्लु ङ्ग

कृष्णप्रसाद/दे र्ी

पुनभद्र

प्रशासन

७

४१०४७६ दाताराम प्याकुरे ल

लदाभीर-९, वसन्धुली

वनपवराज/रुकवमनी

रत्नलाल

लेखा

८

४१०३८९ सशवप्रिाद पौडेल

भरतपु र -६, वितर्न

खुमप्रसाद/िन्द्रकला

तारानाथ

प्रशासन

गजुरी गाउँ पावलका, धावदङ

९

४१०१२६ मथरु ा िजगाईं

र्ुखेल-३, लवलतपु र

मोजनाथ/टे ककुमारी

वदलनाथ

प्रशासन

गल्िी गाउँ पावलका, धावदङ

१०

४१०३४५

कवपलाकोट-५, वसन्धुली

कावजमान/सन्चमाया

कामीवसं

प्रशासन

११

४१०४२१ उदगम ततसमक्सिना

राम्जादे उराली-७, पर्वत

एकनारायण/दे र्का

रत्नप्रसाद

लेखा

१२

४१०४३५ बििेक खततवडा

विलखा-४, दोलखा

वर्ष्णुप्रसाद/बालशोभा

नररप्रसाद

प्रशासन

१३

४१०५३० रुपक काफ्ले

अजुवनधारा-९, झापा

हररप्रसाद/तुलसा

प्रेमकृष्ण

प्रशासन

१४

४१०२०५ गोबिन्द अधिकारी

हाडीखोला-८, मकर्ानपु र इश्वरीप्रसाद/शोभा

कृष्णप्रसाद

प्रशासन

१५

४१००५६ ितु नल ढकाल

हे ट ड
ं ा-७, मकर्ानपुर

हररहर/गोमा

नन्दप्रसाद

प्रशासन

१६

४१०३८१ िािु पक्ण्डत

कुम्पुर-४, धावदङ्ग

गोवर्न्दप्रसाद/वपतमाया

रे र्वतरमण

प्रशासन

िन्जयिहादरु
स्याङतान

दोकलबहादु र /
डोरीकुमारी

Page 1 of 7

वितर्न
कावलका नगरपावलका,
वितर्न
थाक्रे गाउँ पावलका, धावदङ
थाहा नगरपावलका,
मकर्ानपुर
इन्द्रसरोर्र गाउँ पावलका,
मकर्ानपुर
राप्ती नगरपावलका, वितर्न
विक्कल गाउँ पावलका,
वसन्धुली

कमलामाई नगरपावलका,
वसन्धुली
वसद्धलेक रोराङ
गाउँ पावलका, धावदङ
वनलकन्ठ नगरपावलका,
धावदङ
बकैया गाउँ पावलका,
मकर्ानपुर
राखिराङ्ग गाउँ पावलका,
मकर्ानपुर
बागमती गाँ उपावलका,
मकर्ानपुर
वसद्धलेक रोराङ
गाउँ पावलका, धावदङ

अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह

१७

४१००५७ तल
ु िीप्रिाद कोइराला गोलञ्जोर-६, वसन्धुली

रे र्तीप्रसाद/इश्वरा

पशुव राम

प्रशासन

१८

४१०२६१ जीतेन्र धगरी

श्रीकृष्ण/ढककुमारी

विलोिन

प्रशासन

१९

४१००४२ अतनता छत्कुली थापा बुढाथुम-५, धावदङ्ग

र्ीरे न्द्रबहादु र /वििकुमारी

पदमबहादु र

प्रशासन

२०

४१००३८ नववनकुमार गोले

र्कैया-१२, मकर्ानपु र

केदारमान/ठूलीमाया

बागवसं

लेखा

२१

४१००५८ एकनाथ िजगाई

आमभञ्याङ्ग-१,

माधर्प्रसाद/महालक्ष्मी

इन्द्रप्रसाद

प्रशासन

२२

४१००९६ समलन दल
ु ाल

हनाव माडी-५, मकर्ानपु र

इन्द्रबहादु र /अप्सरा

भीमबहादु र

प्रशासन

२३

४१००१६ नबिना ितौला

हे ट ड
ं ा-१९, मकर्ानपुर

नारायणप्रसाद/लक्ष्मी

वर्ष्णुहरी

प्रशासन

२४

४१०४९९ राजन िापकोटा

भरतपु र -५, वितर्न

रामप्रसाद/सीता

भोलानाथ

प्रशासन

२५

४१०५२७ कािीनाथ नेपाल

महादे र्स्थान-३, काभ्रे

पुरुषोत्तम/लक्ष्मी

ईश्वरीप्रसाद

प्रशासन

२६

े ी
४१०४३८ अन्जना िव
ु द

र्ीरे न्द्रनगर-२, वितर्न

भुवमश्वर/रुकवमन

ऋवषराम

प्रशासन

२७

४१०२३३ उषा तिसमरे

भरतपु र -२, वितर्न

यज्ञप्रसाद/रामकुमारी

सरदाखर

प्रशासन

२८

४१००४९ लक्ष्मण मैनाली

हे ट ड
ं ा-७, मकर्ानपुर

बासुदेर्/भगर्ती

जयप्रसाद

प्रशासन

२९

४१०५११ अनप
ु लासमछाने

शहीद लखन-९, गोरखा

कणवप्रसाद/पूणवमाया

धनञ्जय

प्रशासन

३०

४१००५४ टटकाराम अधिकारी

पावणनी-५, अघाव खाँ िी

तेजप्रसाद/सुवमिा

नन्दराम

लेखा

३१

४१०५२१ कववता चौहान

कमलामाई-९, वसन्धुली

कुमारबहादु र /वदलकुमारी सोमबहादु र

प्रशासन

३२

ा दाहाल
४१०४११ अजुन

हे ट ड
ं ा-७, मकर्ानपुर

लक्ष्मीप्रसाद/िेतकुमारी

हे मलाल

प्रशासन

३३

४१०२२१ बिनामाया धथङ्ग

हे ट ड
ं ा-८, मकर्ानपु र

नरबहादु र /सवर्ताकुमारी

तरवसं

प्रशासन

३४

४१०४२५ िटु दप लासमछाने

नाम्जुङ -६, गोरखा

उमाकान्त/गंगादे र्ी

वटकावनधी

प्रशासन

३५

४१०४०३ ऋवष थापा

रतनिुरा-८, वसन्धुली

गोवर्न्दबहादु र /अखम्बका

रत्नबहादु र

लेखा

३६

४१०५०१ हररशरण िोती

भरतपु र -७, वितर्न

दु गाव /सावर्िी

रामिन्द्र

लेखा

३७

४१००९९ हरी समजार रम्तेल

हाडीखोला-८, मकर्ानपु र कृष्णबहादु र /बुखद्धमाया

बीरबहादु र

लेखा

३८

े ी
४१०२०८ यव
ु राज िव
ु द

आमभञ्याङ्ग-७,

कृष्णप्रसाद

आ.ले .प.

३९

४१०३९० िद्
ु धिमान श्रेष्ठ

ज्वालामुखी-४, धावदङ्ग

४०

४१०१३८ नारायणप्रिाद न्यौपाने भरतपुर -२७, वितर्न

लाम्पानटार-४, वसन्धुली

मकर्ानपुर

मकर्ानपुर

हररप्रसाद/अन्नपूणव

दे र्नारायण/िनककुमारी गणे श

लेखा

िवबलाल/दु माकुमारी

आ.ले .प.
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भुपती

गोलन्जर गाउँ पावलका,
वसन्धुली
तीनपाटन गाउँ पावलका,
वसन्धुली
ज्वालामुखी गाउँ पावलका,
धावदङ
कैलाश गाउँ पावलका,
मकर्ानपुर
कैलाश गाउँ पावलका,
मकर्ानपुर
मररण गाउँ पावलका, वसन्धुली
दु ध ली नगरपावलका,
वसन्धुली
बेनीघाट रोराङ
गाउँ पावलका, धावदङ
सुनकोशी गाउँ पावलका,
वसन्धुली
दु ध ली नगरपावलका,
वसन्धुली
विपु रासुन्दरी गाउँ पावलका,
धावदङ
गङ्गाजमुना गाउँ पावलका,
धावदङ
नेिार्ती गाउँ पावलका,
धावदङ
नेिार्ती गाउँ पावलका,
धावदङ
विक्कल गाउँ पावलका,
वसन्धुली
घ्याङलेख गाउँ पावलका,
वसन्धुली
रुर्ीभ्याली गाउँ पावलका,
धावदङ
हररहरपुरगढी गाउँ पावलका,
वसन्धुली
विपु रासुन्दरी गाउँ पावलका,
धावदङ
गङ्गाजमुना गाउँ पावलका,
धावदङ
ज्वालामुखी गाउँ पावलका,
धावदङ
राप्ती नगरपावलका, वितर्न
रुर्ीभ्याली गाउँ पावलका,
धावदङ
वनलकन्ठ नगरपावलका,
धावदङ

अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१

४१०२०७ दीपक चापागाइं

२

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश हुन िक्ने िंभाव्य ििूह

रामप्रसाद/मायादे र्ी

षडानन्द

प्रशासन

४१००४८ कोमलप्रिाद प्याकुरे ल वनलकण्ठ-२, धावदङ्ग

रामप्रसाद/वदलकुमारी

नेिप्रसाद

प्रशासन

३

४१०१४६ िि
ु न लासमछाने

हे ट ड
ं ा-२, मकर्ानपु र

दे र्राज/इखन्दरा

वपताम्वर

प्रशासन

४

४१०४७३ िरोज रे ग्मी

र्ावलङ्ग-८, स्याङ्जा

ऋवषराम/पवर्िाकुमारी

यबनाथ

प्रशासन

५

४१०५२५ िालकृष्ण पन्थी

नेपालगञ्ज-१, बाँके

वजर्लाल/गोमादे र्ी

दु गाव दत्त

प्रशासन

६

४१००५२ टदलकृष्ण श्रेष्ठ

र्राङ-७, दोलखा

यामबहादु र /शाखन्त

टे कबहादु र

प्रशासन

७

४१००३९ नववनराज रुवाली

राप्ती-३, वितर्न

उद्धर्प्रसाद/िेलीदे र्ी

वदनानाथ

प्रशासन

८

४१०३५५ धगरीराज खनाल

लमही-१, दाङ्ग

कवर्राम/कमला

थानेश्वर

प्रशासन

९

४१०३४६ नवराज श्रेष्ठ

ढोला-८, धावदङ्ग

वबष्णुबहादु र /गोमाकुमारी

पदमबहादु र

प्रशासन

१०

४१०३४४ टदपेश के.िी.

रं गपु र-१, र तहट

लोकबहादु र /शोभाग्यर्ती

शमसेरबहादु र

प्रशासन

११

४१०३४८

आम्बोटे -७, वसन्धुली

बमबहादु र /र्यादीमाया

रत्नबहादु र

प्रशासन

१२

४१०२०४ रामप्रिाद िस्ताकोटी

रत्ननगर-११, वितर्न

बलराम/अवनता

खेमप्रसाद

प्रशासन

१३

४१०१५७ जनकप्रिाद ढुुंगाना

धुवनर्ेशी-६, धावदङ्ग

कालीप्रसाद/पार्वती

कृष्णप्रसाद

प्रशासन

१४

४१०५१२ हेमन्त खड्का

लदाभीर-७, वसन्धुली

शम्भु बहादु र/रत्नकुमारी

कणवबहादु र

प्रशासन

१५

४१०२१३ िहदे व गजुरेल

थाक्रे-८, धावदङ्ग

रे मनाथ/अन्तकुमारी

लखक्ष्मकान्त

प्रशासन

खेमराज लासमछाने
मगर

दे र्िुली-११, नर्लपरासी

अस्थायी योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

४१०४४८ श्रीिर काकी

वनलै

वबरवजत

२

४१०११७ हेमप्रिाद प्याकुरे ल

टं कनाथ

रुद्रप्रसाद

३

४१०४९४ रववना कडेल

भोजराज

िेतनाथ

४

४१०३७० िरु ज लामीछाने

उमानाथ

डण्डपानी

५

े र गौतम
४१०३९३ भप
ु न्

बोधप्रसाद

भर्नाथ

६

४१००६७ िुंगीता िापकोटा

ओमप्रसाद

गोवपलाल

७

४१०३०६ ववकाश ववकल

पदमबहादु र

बमबहादु र

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु प डे ल )
शाखा अमिकृ

____________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस वर्ज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाट अन्तर्ावतावको लावग िन ट भई अन्तर्ावतावमा सखम्मवलन भएका उम्मे दर्ारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्धत उम्मे दर्ारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले
७ (िा ) वदन पवि अको ७ (िा ) वदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नव सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्ि ।
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अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २५२/०७६-७७
मिम िः २०७६।०८।१९
आयोगको हेट ंडा कायावलयको स्थानीय तह अन्तगवत मवज्ञापन नं. १२५०६/०७५-७६ (िमहला), प्रशासन सेर्ा, प्रशासन समूह िै ठ ,ं
अवधकृत/आ.ले.प. अवधकृत पदको माग पद संख्या ५ (पाँि) का लावग वलखखत परीक्षाबाट अन्तर्ाव ताव को लावग िन ट भएका १५ (पन्ध्र) जना
उम्मेदर्ारहरुको वमवत २०७६।०८।०४ गते दे खख ०६ गते सम्म अन्तर्ाव ताव संिालन भएकोमा अन्तर्ावतावमा उपखस्थत १५ (पन्ध्र) जना उम्मे दर्ारहरुमध्ये
रोल नं. ४१०३६४, ४१०४४०, ४१००४२, ४१००१६, ४१०४३८, ४१०२३३, ४१०५२१ र ४१०२२१ का उम्मेदर्ारहरु वर्.नं. १२५०५।०७५-७६ (खुला) तिव
वसिाररश भइसकेकोले बाँ की उम्मेदर्ारहरुको अन्तर्ाव ताव , सामूवहक परीक्षण, सूिना प्रवर्वध सीप परीक्षण र वलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तां कको
आधारमा दे हाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मे दर्ारहरुको रोजाइको प्राथवमकताक्रम बमोवजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा
स्थायी वनयुखिको लावग संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसिाररश गने गरी वमवत २०७६।०८।१९ मा वनणवय भएको हुँ दा सम्बखन्धत
सबैको जानकारीको लावग यो सूिना प्रकाशन गररएको ि ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह

१

४१००१७ िारदादे वी शमाा

जैवमनी-९, बाग्लु ङ्ग

खगराज/हररदे र्ी

आत्मराम

प्रशासन

२

४१००३२ िल
ु ोचना लइ
ु टे ल

र्लखु -७, ओखलढुं गा

वर्ष्णुप्रसाद/अप्सरा

जयनारायण

प्रशासन

३

४१०१०१ ववजया अयााल

बुराङ्ग-१, गुल्मी

टं कनाथ/लक्ष्मी

शावलकराम

प्रशासन

४

४१०३३२

भरतपु र -१३, वितर्न

मोहन/रावधका

लेखनाथ

प्रशासन

५

४१०५२६ िववता अयााल

कठार-८, वितर्न

वर्ष्णु /अखम्बका

जगन्नाथ

प्रशासन

अक्स्मता ततवारी
तिसमरे

राप्ती नगरपावलका, वितर्न
कमलामाई नगरपावलका,
वसन्धुली
वनलकन्ठ नगरपावलका,
धावदङ
थाहा नगरपावलका,
मकर्ानपुर
दु ध ली नगरपावलका,
वसन्धुली

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश हुन िक्ने िंभाव्य ििूह

१

४१०४९४ रववना कडेल

रत्ननगर-२, वितर्न

भोजराज/पम्िा

िेतनाथ

प्रशासन

२

४१००६७ िुंगीता िापकोटा

हे ट ड
ं ा-११, मकर्ानपु र

ओमप्रसाद/सरस्वती

गोवपलाल

प्रशासन

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु प डे ल )
शाखा अमिकृ

____________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस वर्ज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाट अन्तर्ावतावको लावग िन ट भई अन्तर्ावतावमा सखम्मवलन भएका उम्मे दर्ारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्धत उम्मे दर्ारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले
७ (िा ) वदन पवि अको ७ (िा ) वदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नव सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्ि ।
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अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २५३/०७६-७७
मिम िः२०७६।०८।१९

आयोगको हे ट ंडा कायाव लयको स्थानीय वनकाय अन्तगवत मवज्ञापन नम्बर १२५०५/०७५-७६ (खुला) र १२५०६/०७५-७६ (िमहला),
प्रशासन सेर्ा, प्रशासन/लेखा समूह, िै ठ ं तह, अवधकृत/आलेप अवधकृत पदमा वनयु खिका लावग वसिाररश भएका उम्मे दर्ारहरुले प्राप्त
गरे को कूल प्राप्तां कको आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूिी वमवत २०७६।०८।१९ को वनणव यानुसार सम्बखन्धत सबैको जानकारीको
लावग यो सूिना प्रकाशन गररएको ि ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको िुची:
उम्मेदवारको नाि थर

मिफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

खुला/
ििावेशी

मिफाररश

यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

४१०३६४

ग्रीष्मा शमाव

12505/075-76

खुला

प्रशासन

रत्ननगर नगरपावलका, वितर्न

२

४१०४२२

प्रकाश प डे ल

12505/075-76

खुला

प्रशासन

कावलका नगरपावलका, वितर्न

३

४१०४४०

वसता गुरुङ्ग

12505/075-76

खुला

प्रशासन

थाक्रे गाउँ पावलका, धावदङ

४

४१०४०८

रे शमकुमार वब.सी.

12505/075-76

खुला

प्रशासन

थाहा नगरपावलका, मकर्ानपुर

५

४१००८१

यज्ञबहादु र भण्डारी

12505/075-76

खुला

प्रशासन

इन्द्रसरोर्र गाउँ पावलका, मकर्ानपुर

६

४१०११८

मुखि प डे ल

12505/075-76

खुला

प्रशासन

राप्ती नगरपावलका, वितर्न

७

४१०४७६

दाताराम प्याकुरे ल

12505/075-76

खुला

लेखा

विक्कल गाउँ पावलका, वसन्धुली

८

४१०३८९

वशर्प्रसाद प डे ल

12505/075-76

खुला

प्रशासन

गजुरी गाउँ पावलका, धावदङ

९

४१०१२६

मथुरा बजगाईं

12505/075-76

खुला

प्रशासन

गल्िी गाउँ पावलका, धावदङ

१०

४१०३४५

सन्जयबहादु र स्याङतान

12505/075-76

खुला

प्रशासन

कमलामाई नगरपावलका, वसन्धुली

११

४१०४२१

उदगम वतवमखिना

12505/075-76

खुला

लेखा

वसद्धलेक रोराङ गाउँ पावलका, धावदङ

१२

४१०४३५

वबबेक खवतर्डा

12505/075-76

खुला

प्रशासन

वनलकन्ठ नगरपावलका, धावदङ

१३

४१०५३०

रुपक काफ्ले

12505/075-76

खुला

प्रशासन

बकैया गाउँ पावलका, मकर्ानपुर

१४

४१०२०५

गोवबन्द अवधकारी

12505/075-76

खुला

प्रशासन

राखिराङ्ग गाउँ पावलका, मकर्ानपुर

१५

४१००५६

सुवनल ढकाल

12505/075-76

खुला

प्रशासन

बागमती गाँउपावलका, मकर्ानपुर

१६

४१०३८१

बासु पखण्डत

12505/075-76

खुला

प्रशासन

वसद्धलेक रोराङ गाउँ पावलका, धावदङ
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ििूह

मिफाररश भएको स्थानीय ह

अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा

उम्मेदवारको नाि थर

मिफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

खुला/
ििावेशी

मिफाररश

यो.क्र.नं.

रोल नं.

१७

४१००५७

तुलसीप्रसाद कोइराला

12505/075-76

खुला

प्रशासन

गोलन्जर गाउँ पावलका, वसन्धुली

१८

४१०२६१

जीतेन्द्र वगरी

12505/075-76

खुला

प्रशासन

तीनपाटन गाउँ पावलका, वसन्धुली

१९

४१००४२

अवनता ित्कुली थापा

12505/075-76

खुला

प्रशासन

ज्वालामुखी गाउँ पावलका, धावदङ

२०

४१००३८

नवर्नकुमार गोले

12505/075-76

खुला

लेखा

कैलाश गाउँ पावलका, मकर्ानपुर

२१

४१००५८

एकनाथ बजगाई

12505/075-76

खुला

प्रशासन

कैलाश गाउँ पावलका, मकर्ानपुर

२२

४१००९६

वमलन दु लाल

12505/075-76

खुला

प्रशासन

मररण गाउँ पावलका, वसन्धुली

२३

४१००१६

नवबना बतौला

12505/075-76

खुला

प्रशासन

दु ध ली नगरपावलका, वसन्धुली

२४

४१०४९९

राजन सापकोटा

12505/075-76

खुला

प्रशासन

बेनीघाट रोराङ गाउँ पावलका, धावदङ

२५

४१०५२७

कासीनाथ नेपाल

12505/075-76

खुला

प्रशासन

सुनकोशी गाउँ पावलका, वसन्धुली

२६

४१०४३८

अन्जना सुर्ेदी

12505/075-76

खुला

प्रशासन

दु ध ली नगरपावलका, वसन्धुली

२७

४१०२३३

उषा वघवमरे

12505/075-76

खुला

प्रशासन

विपुरासुन्दरी गाउँ पावलका, धावदङ

२८

४१००४९

लक्ष्मण मैनाली

12505/075-76

खुला

प्रशासन

गङ्गाजमुना गाउँ पावलका, धावदङ

२९

४१०५११

अनुप लावमिाने

12505/075-76

खुला

प्रशासन

नेिार्ती गाउँ पावलका, धावदङ

३०

४१००५४

वटकाराम अवधकारी

12505/075-76

खुला

लेखा

नेिार्ती गाउँ पावलका, धावदङ

३१

४१०५२१

कवर्ता ि हान

12505/075-76

खुला

प्रशासन

विक्कल गाउँ पावलका, वसन्धुली

३२

४१०४११

अजुवन दाहाल

12505/075-76

खुला

प्रशासन

घ्याङलेख गाउँ पावलका, वसन्धुली

३३

४१०२२१

वबनामाया वथङ्ग

12505/075-76

खुला

प्रशासन

रुर्ीभ्याली गाउँ पावलका, धावदङ

३४

४१०४२५

सुवदप लावमिाने

12505/075-76

खुला

प्रशासन

हररहरपुरगढी गाउँ पावलका, वसन्धुली

३५

४१०४०३

ऋवष थापा

12505/075-76

खुला

लेखा

विपुरासुन्दरी गाउँ पावलका, धावदङ

३६

४१००१७

सारदादे र्ी शमाव

12506/075-76

मवहला

प्रशासन

राप्ती नगरपावलका, वितर्न

३७

४१०५०१

हररशरण सोती

12505/075-76

खुला

लेखा

गङ्गाजमुना गाउँ पावलका, धावदङ

३८

४१००३२

सुलोिना लुइटे ल

12506/075-76

मवहला

प्रशासन

कमलामाई नगरपावलका, वसन्धुली

३९

४१०१०१

वर्जया अयावल

12506/075-76

मवहला

प्रशासन

वनलकन्ठ नगरपावलका, धावदङ

४०

४१००९९

हरी वमजार रम्ते ल

12505/075-76

खुला

लेखा

ज्वालामुखी गाउँ पावलका, धावदङ
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मिफाररश भएको स्थानीय ह

अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा

खुला/
ििावेशी

मिफाररश

रोल नं.

४१

४१०२०८

युर्राज सुर्ेदी

12505/075-76

खुला

आ.ले .प.

राप्ती नगरपावलका, वितर्न

४२

४१०३३२

अखिता वतर्ारी वघवमरे

12506/075-76

मवहला

प्रशासन

थाहा नगरपावलका, मकर्ानपुर

४३

४१०३९०

बुखद्धमान श्रेष्ठ

12505/075-76

खुला

लेखा

रुर्ीभ्याली गाउँ पावलका, धावदङ

४४

४१०१३८

नारायणप्रसाद न्य पाने

12505/075-76

खुला

आ.ले .प.

वनलकन्ठ नगरपावलका, धावदङ

४५

४१०५२६

सवर्ता अयावल

12506/075-76

मवहला

प्रशासन

दु ध ली नगरपावलका, वसन्धुली

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

उम्मेदवारको नाि थर

मिफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

यो.क्र.नं.

_____________
(मवष्णु प डे ल )
शाखा अमिकृ
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ििूह

मिफाररश भएको स्थानीय ह

____________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल
उपिमचव

अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा

