लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ४६८/०७६-७७
मिम िः २०७६।१०।१९
आयोगर्को बाग्लुङ्ग र्कायाव ियर्को स्थानीय तह अन्तगवत मवज्ञापन नं. १३५०२/०७५-७६ (खुला), लशक्षा सेर्ा, लशक्षा प्रशासन समूह ,
छै ठ ौं तह, अलिर्कृत पदर्को माग पद सौंख्या १९ (उन्नाइस) र्का िालग लिखखत परीक्षाबाट अन्तर्ाव ताव र्को िालग छन ट भएर्का २५ (पच्चीस)
जना उम्मे दर्ारहरुर्को लमलत २०७६।१०।१७ र १९ गते अन्तर्ाव ताव सौंचािन भएर्कोमा अन्तर्ावतावमा उपखस्थत २५ (पच्चीस) जना
उम्मे दर्ारहरुर्को अन्तर्ाव ताव , सामूलहर्क परीक्षण र लिखखत परीक्षा समेतर्को प्राप्ाौं र्कर्को आिारमा दे हाय बमोलजमर्को योग्यताक्रम र्कायम
हुन आएर्कोिे उम्मे दर्ारहरुर्को रोजाइर्को प्राथलमर्कताक्रम बमोलजम दे हायर्का स्थानीय तहहरुमा स्थायी लनयु खिर्को िालग सौंर्ीय
मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७६।१०।१९ मा लनणव य भएर्को हुँ दा सम्बखित सबैर्को
जानर्कारीर्को िालग यो सूचना प्रर्काशन गररएर्को छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश भएको
स्थानीय ह

१

५१०११५ अर्न
जु पौडेल

खुर्कोट-२, पर्वत

गगनराज/ पदमादे र्ी

चन्द्रदत्त

बेनी नगरपालिर्का, म्याग्दी

२

५१००८२ गोविन्द शर्मु

रानीपानी-६, पर्वत

दु गाव िाि/ रालिर्कादे र्ी

लटर्काराम

लर्हादी गाउँ पालिर्का, पर्वत

३

५१००९४ रर्म उचै

जैलमनी-९, बाग्लुङ्ग

शेरबहादु र / हे मर्कुमारी

दिबहादु र

४

५१०१४३ र्ञ्र्ज आचमर्ु

लिभनाव -४, अर्ाव खाँ ची

मदनर्कुमार/ भगर्ता

दे लर्राम

५

े ी
५१००७० कृष्णप्रसमद सि
ज द

जिजिा-५, पर्वत

रमार्कान्त/ पार्वती

इन्द्रप्रसाद

रर्ुगङ्गा गाउँ पालिर्का, म्याग्दी

६

े ी
५१००७८ गोविन्दरमर् सि
ज द

र्कालर्कवनेटा-५, पर्वत

नर्राज/ लसतादे र्ी

लिल्लीराम

पैय
ँ ु गाउँ पालिर्का, पर्वत

७

५१०१८७ ददनेश शर्मु

लतिाहार-४, पर्वत

भलर्िाि/ दे बी

चुिामणी

महालशिा गाउँ पालिर्का, पर्वत

८

५१०३७२ टं कनमथ पौडेल

लशर्ािय-१, पर्वत

िमवदत्त/ दे र्र्कुमारी

मिुसुदन

थासाङ गाउँ पालिर्का, मुस्ताङ

९

ु समद शर्मु
५१०१०१ सर्
ज प्र

जैलमनी-७, बाग्लुङ्ग

र्ेदप्रसाद/ जुनादे र्ी

चन्द्रेश्वर

र्रे ङ्ग गाउँ पालिर्का, बागिुङ

१०

५१०२४० प्रकमशबहमदरज क्षेत्री

बाजुङ-२, पर्वत

िनबहादु र / िुम्मा

लििबहादु र

११

५१०२९५ कोवपलम न्र्ौपमने

पैं यु-१, बाग्लुङ्ग

रे शमिाि/ रनर्कुमारी

पुरुषोतम

१२

५१०१४४

र्कुश्मा-१२, पर्वत

जगतबहादु र / रुद्रर्कुमारी

समबहादु र

१३

५१००९१ गणेशबहमदरज कटजिमल

राखु भगर्ती-४, म्याग्दी

र्कृष्णबहादु र / लर्ष्णुर्कुमारी श्यामबहादु र

अन्नपूणव गाउँ पालिर्का, म्याग्दी

१४

५१०१५३ अशोक ररर्मल

र्कुश्मा-१, पर्वत

लििािर/ सालर्त्रा

यज्ञश्वर

मालिर्का गाउँ पालिर्का, म्याग्दी

१५

ु हमदरज घती
५१००४० पण
ू ब

बरे ङ्ग-१, बाग्लु ङ्ग

भलर्िाि/ भुमा

दिबहादु र

सवितमकजर्मरी के.सी.
पौडेल
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र्काठे खोिा गाउँ पालिर्का,
बागिुङ
गिर्कोट नगरपालिर्का,
बागिुङ

बलिगाि गाउँ पालिर्का,
बागिुङ
ढोरपाटन नगरपालिर्का,
बागिुङ
ताराखोिा गाउँ पालिर्का,
बागिुङ

तमानखोिा गाउँ पालिर्का,
बागिुङ

अन्तिमुतमु तथम ससफमररश शमखम

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश भएको
स्थानीय ह
िर्िालगरी गाउँ पालिर्का,

१६

५१००८० कर्लप्रसमद ढकमल

बाग्लु ङ्ग-१२, बाग्लुङ्ग

र्कालशराम/ मायादे र्ी

जायश्वर

१७

५१०३३४ सशि खड्कम

दु लदिाभाटी-९, बाग्लुङ्ग

मनबहादु र / मनरुपा

र्कमानलसौंह

१८

५१०३५४ प्रकमश नेपमली

मुलसर्कोट-७, गुल्मी

ताराबहादु र / मसुरी

र्कािे

१९

५१०२५३ र्ीरमदे िी शर्मु

अमिाच र-५, बाग्लुङ्ग

खगेश्वर/ हुमार्किी

गौंगादत्त

म्याग्दी
र्ारागुङ मुखिक्षेत्र
गाउँ पालिर्का, मुस्ताङ
िो र्ेर्कर दामोदरर्कुण्ड
गाउँ पालिर्का, मुस्ताङ
िोमाङथान गाउँ पालिर्का,
मुस्ताङ

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

५१०२०२ र्नोर्कजर्मर पौडेल

फिेबास-१०, पर्वत

गौंगाप्रसाद/ दे र्ीर्कुमारी

खिानन्द

२

५१०१५५ चन्रमदे िी शर्मु

बाग्लु ङ्ग-१३ , बाग्लुङ्ग

गौंगाप्रसाद/ मन्दरादे र्ी

खिानन्द

३

५१०२३१ कृष्ण न्र्ौपमने

बाटार्काच र-२, बाग्लुङ्ग

शुर्राज/ पूणवर्किा

पदमपानी

४

५१०३३३ रमर्ेन्र क्षेत्री

फिेबास-१, पर्वत

जयबहादु र / भगर्ती

अम्बरबहादु र

अस्थायी योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

५१०३४३ दहर्लमल न्र्ौपमने

रे शर्लमल

नरभुपाि

२

५१०१८९ नेत्रलमल पमण्डे

र्ि
ज रमर्

भलर्श्वर

३

५१०१२३ विष्णप्र
ज समद न्र्ौपमने

ररखीरमर्

पदमपानी

४

५१०२७७ गंगमरमर् खनमल

श्र्मर्प्रसमद

हररिाि

५

५१०१६७ र्रज मरी पौडेल

र्ज्ञदत्त

रमार्कान्त

६

५१००६६ बद्
ज धििल चमलीसे

अग्ननिर

बिभद्र

__________________
(अनन्तराज न्यौपाने )
नायब िुब्बा

_______________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस लर्ज्ञापनमा लिखखत परीक्षाबाट अन्तर्ावतावर्को िालग छन ट भई अन्तर्ावतावमा सखम्मलिन भएर्का उम्मे दर्ारहरुिे प्राप् गरे र्को र्कूि प्राप्ाङ्क सम्बखित उम्मे दर्ारिे यो नलतजा प्रर्काशन भएर्को
लमलतिे ७ (िा ) लदन पलछ अर्को ७ (िा ) लदनसम्म आयोगर्को Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नव सलर्कने व्यहोरा जानर्कारी गराइन्छ ।
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अन्तिमुतमु तथम ससफमररश शमखम

