लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २३९/०७६-७७
मिम िः २०७६।०८।१३
आयोगको बाग्लुङ्ग कायाव ियको स्थानीय तह अन्तगवत मवज्ञापन नं. १३४५५/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेर्ा, सामान्य प्रशासन/िेखा समूह
छठौं तह, अलधकृत/आ.िे.प. अलधकृत पदको माग पद संख्या ३६ (छत्तीस) का िालग लिल्लखत परीक्षाबाट अन्तर्ाव ताव को िालग छनौट भएका
५२ (बाउन्न) जना उम्मे दर्ारहरुको लमलत २०७६।०८।११ दे ल्लख १३ गते सम्म अन्तर्ाव ताव संचािन भएकोमा अन्तर्ाव ताव मा उपल्लस्थत ५२ (बाउन्न)
जना उम्मे दर्ारहरुको अन्तर्ाव ताव , सामूलहक परीक्षर्, सूचना प्रलर्लध सीप परीक्षर् र लिल्लखत परीक्षा समेतको प्राप्ां कको आधारमा दे हाय
बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे उम्मे दर्ारहरुको रोजाइको प्राथलमकताक्रम बमोलजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी
लनयल्लिको िालग संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७६।०८।१३ मा लनर्व य भएको हुुँ दा सम्बल्लित
सबको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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

५१०२८९ दिपेश रिजाल

पैं युँपाटा-७, बाग्लङ्ग

लििाधर/पार्वती

प्रजापलत

प्रशासन

२

५१००९१ लक्ष्मण शमाा

दिवङ्ग-८, पर्वत

किप्रसाद/सरस्वती

षडानन्द

प्रशासन

३

५१०२६२ िाजन कँडेल

मसीकोट-९, रुकम

कृष्णप्रसाद/ समनर्ािा

हररिाि

प्रशासन

४

५१०२७१ सिु े न्द्रप्रसाि शमाा

फिेर्ास-२, पर्वत

पूर्वप्रसाद/भद्रकिा

लहमिाि

प्रशासन

५

े ी
५१०२३८ प्रकाश सव
ु ि

कश्मा-१, पर्वत

इश्वरीप्रसाद/लर्ष्णमाया

खगराज

प्रशासन

६

५१००९२ प्रकाश गैिे

बाग्लङ्ग-७, बाग्लङ्ग

लडल्लिराम

प्रशासन

७

े ी
५१००५८ अजन
ुा प्रसाि सव
ु ि

बेनी-९, म्याग्दी

गोलर्न्दप्रसाद/ पण्यर्ती

पदमपार्ी

प्रशासन

८

५१०१७१ शशव िे ग्मी

बाग्लङ्ग-१३, बाग्लङ्ग

शलशधर/तिसी

पदमपार्ी

िेखा

९

५१०१३१ खगिाज गौतम

बाग्लङ्ग-७, बाग्लङ्ग

ल्लखिनाथ/जेमकमारी

प्रजापलत

प्रशासन

१०

५१०१०४ प्रबिन पोख्रेल

कश्मा-१२, पर्वत

दे लर्प्रसाद/लसतादे र्ी

नारायर्दत्त

प्रशासन

११

े ी
५१०१६० कृष्णप्रसाि सव
ु ि

बेनी-६, म्याग्दी

गंगादत्त/लभमकमरी

बािकृष्ण

प्रशासन

१२

५१०३०० प्रकाश पौडेल

अमिाचौर-६, बाग्लङ्ग

कमिापलत/िक्ष्मीदे र्ी

रत्नखर

प्रशासन

१३

५१०१०६ प्रभात लाशमछाने

कश्मा-१०, पर्वत

र्ार्राम/ डिीकमारी

धमवदत्त

प्रशासन

नारानप्रसाद/
दमयन्तीकमारी
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बेनी नगरपालिका, म्याग्दी
महालशिा गाउुँ पालिका,
पर्वत
गिकोट नगरपालिका,
बागिङ
पय
ुँ गाउुँ पालिका, पर्वत
रघगङ्गा गाउुँ पालिका,
म्याग्दी
ताराखोिा गाउुँ पालिका,
बागिङ
मालिका गाउुँ पालिका,
म्याग्दी
बागिङ नगरपालिका,
बागिङ
ढोरपाटन नगरपालिका,
बागिङ
लर्हादी गाउुँ पालिका, पर्वत
धर्िालगरी गाउुँ पालिका,
म्याग्दी
बलडगाड गाउुँ पालिका,
बागिङ
तमानखोिा गाउुँ पालिका,
बागिङ

अन्द्तवााताा तथा शसफारिश शाखा

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह

१४

५१०२७८ उत्तम पौडेल

बाग्लङ्ग-३, बाग्लङ्ग

लर्दरप्रसाद/अलनता

कोमिनाथ

प्रशासन

१५

५१०३६२ िामचन्द्र शमाा

बाग्लङ्ग-६, बाग्लङ्ग

टीकादत्त/दगाव

चन्द्रदत्त

प्रशासन

१६

५१००४२

रघगंगा-२, म्याग्दी

लदघवबहादर/लर्जिी

दिबहादर

प्रशासन

१७

५१०३५२ सि
ु शान पौडेल

र्ेनी-५, म्याग्दी

पदमपार्ी/किार्ती

नारायर्दत्त

प्रशासन

१८

े ी
५१०१७७ खगिाज सव
ु ि

आरुखकव-४, स्याङ्जा

िािप्रसाद/पार्वती

श्रीिाि

िेखा

१९

े ी
५१०३३६ जयप्रसाि सि
ु ि

शालिजा-८, पर्वत

टङ्गिाि/ मायाकमारी

महे श्वर

िेखा

२०

५१००६२ डडल्लीप्रसाि शमाा

पैं युँथन्थाप-३, बाग्लङ्ग

धमावगत/ चन्द्रकिादे र्ी

खगेश्वर

िेखा

२१

५१००९६ कमल घती

रामपर-३, पाल्पा

फत्तबहादर/धमवदेर्ी

खगनाथ

प्रशासन

२२

५१०१११ यमनाथ पौडेल

राम्जादे उरािी-८, पर्वत

तिसीप्रसाद/भगर्ती

रलर्िाि

प्रशासन

२३

ा रिजाल
५१००९९ अजुन

पाङ-१, पर्वत

धननाथ/मना

रुद्रप्रसाद

िेखा

२४

ा गौतम
५१००२८ अजुन

बाग्लङ्ग-६, बाग्लङ्ग

यज्ञप्रसाद/लभमकमारी

लटकाराम

िेखा

२५

५१०२७९ गोकुल शमाा

बाग्लङ्ग-४, बाग्लङ्ग

ज्ञामप्रसाद/ बािकमारी

लडिाराम

िेखा

२६

५१०१३६ नािायण ढकाल

प्रगलतनगर-२, नर्िपरासी मंगि/नेत्रकमारी

प्रमानन्द

िेखा

२७

५१००५९

धाइररङ्ग-४, पर्वत

माधर्प्रसाद/ यसोदादे र्ी

पदमपार्ी

िेखा

२८

५१००७० होिनाथ पौडेल

लर्हादी-३, पर्वत

जयिाि/खमादे र्ी

दे उनारायर्

िेखा

२९

५१०१२६ यशोिा शमाा पौडेल

बाग्लङ्ग-७, बाग्लङ्ग

चेतनारायर्/ लचत्रकिा

भलमश्वर

आ.िे .प.

३०

५१०००६ गगता सापकोटा कँडेल लबहुुँ कोट-१, बाग्लङ्ग

पशपलत/नन्दकिी

लर्ष्णप्रसाद

आ.िे .प.

३१

५१००२१ अशोककुमाि खड्का छापलहिे-२, गल्मी

प्रेमबहादर/सालर्त्रा

इन्द्रबहादर

िेखा

३२

५१०३५० कृष्णप्रसाि खिाल

बाबराम/लहमाकिी

तिसीराम

िेखा

३३

५१०२२५ शकुन्द्तला अगिकािी पिाचौर-७, म्याग्दी

तिसीराम/कमिा

प्रेमदत्त

िेखा

३४

५१०११९ अमत
ृ प्रसाि िे ग्मी

खकोट-३, पर्वत

नारायर्प्रसाद/झ्यापी

ढण्डीराज

िेखा

३५

५१०१६५ सन्द्तोष बि.क.

कश्मा-१२, पर्वत

धलनिाि/हररकिा

मनबहादर

िेखा

भगवती खड्का
कटुवाल

फणणन्द्रप्रसाि
आचाया

अिाव ङकोट-१, गल्मी
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घरपझोङ गाउुँ पालिका,
मस्ताङ
र्रे ङ्ग गाउुँ पालिका,
बागिङ
थासाङ गाउुँ पालिका,
मस्ताङ
र्ारागङ मल्लिक्षेत्र
गाउुँ पालिका, मस्ताङ
रघगङ्गा गाउुँ पालिका,
म्याग्दी
अन्नपू र्व गाउुँ पालिका,
म्याग्दी
बलडगाड गाउुँ पालिका,
बागिङ
िो घेकर दामोदरकण्ड
गाउुँ पालिका, मस्ताङ
िोमाङथान गाउुँ पालिका,
मस्ताङ
लर्हादी गाउुँ पालिका, पर्वत
तमानखोिा गाउुँ पालिका,
बागिङ
र्रे ङ्ग गाउुँ पालिका,
बागिङ
महालशिा गाउुँ पालिका,
पर्वत
मालिका गाउुँ पालिका,
म्याग्दी
ताराखोिा गाउुँ पालिका,
बागिङ
फिेर्ास नगरपालिका,
पर्वत
गिकोट नगरपालिका,
बागिङ
घरपझोङ गाउुँ पालिका,
मस्ताङ
धर्िालगरी गाउुँ पालिका,
म्याग्दी
थासाङ गाउुँ पालिका,
मस्ताङ
र्ारागङ मल्लिक्षेत्र
गाउुँ पालिका, मस्ताङ
िो घेकर दामोदरकण्ड
गाउुँ पालिका, मस्ताङ

अन्द्तवााताा तथा शसफारिश शाखा

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

े ी
५१०१५७ प्रकाश सव
ु ि

अथवङ्गे -३, म्याग्दी

हररिाि/तारादे र्ी

षडानन्द

प्रशासन

२

५१०२४३ िववन्द्र सापकोटा

दमेक-२, बाग्लङ्ग

प्रजापलत/गौरी

िक्ष्मीदत्त

प्रशासन

३

५१०३२५ बिकाश के.सी.

अमिाचौर-६, बाग्लङ्ग

नरबहादर/अमृता

मानबहादर

प्रशासन

४

५१०३२३ ककिण सापकोटा

बरं जा-४, म्याग्दी

दण्डपार्ी/ िािकमारी

दे र्ीप्रसाद

प्रशासन

५

५१०३७० िीपेन्द्र पौडेल

सन्दरबजार-१, िमजङ

ऋलषराम/ लतिकमारी

दे र्ीप्रसाद

प्रशासन

६

५१०००७ भक्तिहाििु खड्का

दि-६, दिेख

सेते/धना

सजवने

प्रशासन

७

५१०३६३ लक्ष्मण भस
ु ाल

फिेर्ास-३, पर्वत

गरुदत्त/माया

र्ामदे र्

प्रशासन

८

५१०११६ वववपन शमाा

कघाव -३, पर्वत

नारायर्प्रसाद/लमना

हररिाि

प्रशासन

९

५१०३२७ िाम्जी िे ग्मी

नाग्लीर्ाङ्ग-७, पर्वत

परुषोत्तम/रालधका

लटकाराम

प्रशासन

१०

े ी
५१०१०९ इन्द्िीिा शमाा सव
ु ि

फेदीखोिा-४, स्याङ्जा

किाधर/तिसी

खडानन्द

प्रशासन

११

५१०११२ ठाकुिप्रसाि भस
ु ाल

लर्हादी-४, पर्वत

रुक्मागत/

भगन्त

प्रशासन

१२

५१००११ कृष्णप्रसाि पौडेल

कश्मा-३, पर्वत

िक्ष्मर्प्रसाद/ गौरीदे र्ी

चक्रपार्ी

प्रशासन

१३

५१००९५ ववष्णु चालीसे

जलमनी-४, बाग्लङ्ग

ठगराज/भूमकिा

भालगरथ

प्रशासन

१४

५१०३३२ सागि आचाया

धाइररङ्ग-८, पर्वत

रामचन्द्र/सारदादे र्ी

हररिाि

प्रशासन

१५

५१०१८१ िे विहाििु बि.क.

ररघा-४, बाग्लङ्ग

चडामर्ी/उमाकिी

अगिर

प्रशासन

१६

५१००१६ पवनकुमाि पौडेल

जदी-९, बाग्लङ्ग

चडामर्ी/लतिादे र्ी

भमनारायर्

प्रशासन

१७

५१०१०५ लक्ष्मण कंडेल

तुँ ग्राम-६, बाग्लङ्ग

रामनाथ/गंगादे र्ी

मर्ीकण्ठ

प्रशासन

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

____________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस लर्ज्ञापनमा लिल्लखत परीक्षाबाट अन्तर्ावतावको िालग छनौट भई अन्तर्ावतावमा सल्लम्मलिन भएका उम्मे दर्ारहरुिे प्राप् गरे को कूि प्राप्ाङ्क सम्बल्लित उम्मे दर्ारिे यो नलतजा प्रकाशन भएको लमलतिे
७ (िा ) लदन पलछ अको ७ (िा ) लदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नव सलकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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