लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २७०/०७६-७७
मिम िः २०७६।०८।२९
आयोगको िुखे कायाि लयको स्थानीय तह अन्तगित मवज्ञापन नं. १४७६०/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह
छै ठौिं तह, अलधकृत/आ.ले.प. अलधकृत पदको माग पद सिंख्या ६१ (एकसठ्ठी) का लालग ललखखत परीिाबाट अन्तिाि ताि को लालग छनौट भएका
४५ (पै तालीस) जना उम्मे दिारहरुको लमलत २०७६।०८।२७ दे खख २९ गते सम्म अन्तिाि ताि सिं ालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखस्थत ४५
(पैं तालीस) जना उम्मे दिारहरुको अन्तिाि ताि , सामूलहक परीिण, सू ना प्रलिलध सीप परीिण र ललखखत परीिा समेतको प्राप्ािं कको आधारमा
दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मे दिारहरुको रोजाइको प्राथलमकताक्रम बमोलजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा
स्थायी लनयु खक्तको लालग सिंघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७६।०८।२९ मा लनणि य भएको हुँ दा
सम्बखित सबैको जानकारीको लालग यो सू ना प्रकाशन गररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि
खगेन्द्रबहादु र /

१

े र खड्का
६५०१४९ दे बन्द्

नारायण-७, दै लेख

२

६५०१८४ मदनप्रकाश मल्ल

आठलिसकोट-१४, रुकुम

३

६५०२९१ नवराज वली

४

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह

दलबहादु र

प्रशासन

ढु ङ्गेश्वर गाउँ पाललका, दै लेख

टरु/कली

पृथु

प्रशासन

गुराँस गाउँ पाललका, दै लेख

गुँरास-८, दै लेख

लदपककुमार/समुन्द्रा

गगनलसिंह

प्रशासन

६५०३८९ कृष्णप्रसाद शमाा

भेरीगिंगा-१२, सुखेत

प्रेमप्रसाद/ ललिमा

खखमलाल

प्रशासन

६५०३५२ महानराज ओली

आठलिसकोट-१०, रुकुम

६

े ी
६५००६४ लालबहादरु सव
ु द

लिरे न्द्रनगर-११, सुखेत

भक्तबहादु र / गिंगादे िी

बालकृष्ण

प्रशासन

७

६५०१९५ मायालक्ष्मी बढ
ु ा

कनकासुन्दरी-९, जुम्ला

धन//रामलीला

जोखे

प्रशासन

८

६५०१४३ मनबहादरु थापा

तोलीजैसी-८, दे लेख

लिरबहादु र /तुली

तुला

प्रशासन

९

६५०३५४ ववजयराज चन्द्द

खानीखोला-२, सुखेत

लोकेन्द्रबहादु र / शलमिला

दलबहादु र

प्रशासन

१०

६५०३२५ धमाराज ढकाल

ताजाकोट-४, हुम्ला

लक्ष्मीप्रसाद/जमिकला

मोतीलाल

प्रशासन

११

६५०३९७ चचत्रबहादरु ढकाल

गुभाि कोट-२, सुखेत

टे कबहादु र / न्द्रा

१२

६५००५७ सीता थापा

लिरे न्द्रनगर-११, सुखेत

लडलबहादु र / कुल्कादे िी

१३

६५०१०५ जगददश पाण्डे

फोइमहादे ि-८, काललकोट लिष्णुऋलि/ काललदे िी

५

पदमकुमारी

पलिम

पलिम

लेकबेंशी नगरपाललका,
सुखेत
बराहताल गाउँ पाललका,
सुखेत
आठलिसकोट

जयबहादु र /मनमाया

लिरु

प्रशासन

नगरपाललका, रुकुम
(पलिम)
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ेतबहादु र

प्रशासन

सेते

प्रशासन

मधु

प्रशासन

पञ्चपु री नगरपाललका,
सुखेत
ठूलीभेरी नगरपाललका,
डोल्पा
ठाँटीकाँ ध गाउँ पाललका,
दै लेख
ल िंङ्गाड गाउँ पाललका,
सुखेत
िनगाढ कुलपन्डे
नगरपाललका, सल्यान
शारदा नगरपाललका,
सल्यान
ौरजहारी नगरपाललका,
रुकुम (पलिम)
ौकुने गाउँ पाललका, सुखेत

अन्द्तवााताा तथा ससफाररश शाखा

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह
बराहताल गाउँ पाललका,

१४

६५००६१ जनराज शाही

सोरु-२, मुगु

नरे न्द्रबहादु र / भुिना

रामबहादु र

लेखा

१५

६५०३१४ ददनेश दाहाल

दु ल्लू-१२, दै लेख

लालबहादु र / नन्नकला

बमबहादु र

लेखा

१६

६५०३१३ खगेन्द्रबहादरु शाही

भनाि -२, काललकोट

दलध/अमृता

१७

६५०४६५ चण्डीका चौलागाई

कालतिकस्वामी-५, जुम्ला

लिष्णुभक्त/ सरस्वती

प्रशु राम

प्रशासन

१८

६५०४३३ पहलमान वली

घलति गाउँ -९, रोल्पा

दे उसर/हररकला

नेिारलसङ

प्रशासन

१९

६५०१३५ रणबहादरु के.सी.

अिलपराजुल -३, दै लेख

गगनबहादु र /लललता

२०

६५००८२ अननलकुमार पाण्डे

महािु -६, दै लेख

धलनराम/शालििा

नन्दलाल

प्रशासन

२१

६५०३९० ननरज दाहाल

बाग ौर-१, सल्यान

नेपालप्रकाश/यमुना

दु गाि दत्त

प्रशासन

२२

७२०००९ हररबहादरु थापा

भैरिी-२, दै लेख

शेरबहादु र /जयकला

गोपी

प्रशासन

२३

६५०१८७ प्रेमप्रकाश दाहाल

झुदा-६, रुकुम

झुपालाल/झापा

लभउसन

प्रशासन

२४

६५०३५८ टं कबहादरु काकी

पादु का-८, दै लेख

दे लिराम/पदमकला

लहमलाल

लेखा

२५

६५००२९ खेमराज थापा

अिलपराजुल -५, दै लेख

ठगबहादु र /गोल्मा

अिंगत

प्रशासन

२६

६५०४७४ जयराम घती

सेजिालटाकुरा-२, सल्यान लभमबहादु र / खखमीदे िी

इन्द्रलिर

प्रशासन

२७

६५०२९७ रे शमबहादरु बढ
ु ा

तोलीजेशी-८, दै लेख

शेरबहादु र /पलििा

कृपा

प्रशासन

२८

६५०००२ गोववन्द्दराज ववष्ट

छिेश्िरी-३, सल्यान

लुटबहादु र / डल्ली

छलिलाल

लेखा

२९

६५०३२३ प्रकाश बटाला

भेरी-१३, जाजरकोट

डम्बरे /मोती

डण्डे

प्रशासन

३०

६५०२४४ बबकासबहादरु जज.सी.

नारायण-७, दै लेख

पदमबहादु र / रत्नाकला

रत्नबहादु र

प्रशासन

३१

६५०१८२ अरुणकुमार ओली

लििेणी-१०, रुकुम

पहलबहादु र / लालसरी

रलतभान

प्रशासन

नाम्खा गाउँ पाललका, हुम्ला

३२

े र भण्डारी
६५०४७० भप
ू न्द्

मधुिन-२, बलदि या

रामप्रसाद/पाििती

हे मलाल

लेखा

लसम्ता गाउँ पाललका, सुखेत

३३

६५०००१ खगेन्द्रकुमार वव.सी.

बडाखोला-३, दै लेख

रणबहादु र / पुणािदेिी

कणिबहादु र

लेखा

महाबै गाउँ पाललका, दै लेख

३४

६५०५४२ शेरबहादरु ओली

मुलसकोट-१३, रुकुम

दे िबहादु र /लाली

मैराम

प्रशासन

३५

७२०००१ कृष्णकेशर आचाया

लिरे न्द्रनगर-३, सुखेत

जयलाल/ लटका

पशु पलत

प्रशासन

३६

६५००८७ इन्द्रप्रसाद अचधकारी

लिरे न्द्रनगर-६, सुखेत

प्रेमप्रसाद/ तुलसीदे िी

हररप्रसाद

लेखा

३७

६५०१६७ नारायण बास्कोटा

लिरे न्द्रनगर-८, सुखेत

जयप्रसाद/नेिादे िी

शखक्तिल्लभ

लेखा

पलिम
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न्द्रबहादु र

न्द्रबहादु र

प्रशासन

प्रशासन

सुखेत
गुराँस गाउँ पाललका, दै लेख
कपुरकोट गाउँ पाललका,
सल्यान
भेरी नगरपाललका,
जाजरकोट
लििेणी गाउँ पाललका,
सल्यान
महाबै गाउँ पाललका, दै लेख
लशिालय गाउँ पाललका,
जाजरकोट
दामाि गाउँ पाललका, सल्यान
लसद्ध कुमाख गाउँ पाललका,
सल्यान
छिेश्वरी गाउँ पाललका,
सल्यान
ढु ङ्गेश्वर गाउँ पाललका, दै लेख
कुशे गाउँ पाललका,
जाजरकोट
जुनी ाँदे गाउँ पाललका,
जाजरकोट
नलगाढ नगरपाललका,
जाजरकोट
छिेश्वरी गाउँ पाललका,
सल्यान
बारे कोट गाउँ पाललका,
जाजरकोट
खापुिनाथ गाउँ पाललका,
हुम्ला

डोल्पो बुद्ध गाउँ पाललका,
डोल्पा
सकेगाड गाउँ पाललका,
हुम्ला
ल िंङ्गाड गाउँ पाललका,
सुखेत
ौकुने गाउँ पाललका, सुखेत

अन्द्तवााताा तथा ससफाररश शाखा

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह

३८

६५०३५३ ददनेश भण्डारी

हररहरपु र -४, सुखेत

भीमबहादु र / मोहनमाया

मलनराम

लेखा

३९

६५०१३८ श्यामबहादरु रावत

पादु का-७, दै लेख

कलिराज/पदमा

रतनलसिंह

लेखा

िनगाढ कुलपन्डे
नगरपाललका, सल्यान
ौरजहारी नगरपाललका,
रुकुम (पलिम)

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

१

६५०३०२ मानबहादरु बढ
ु ाथोकी

लिजयश्िरी-७, रुकुम

२

६५०४८४ नारायणदत्त नतवारी

३

बाजेको नाि

मिफाररश हुन िक्ने िंभाव्य ििूह

लोके/काली

भदे

प्रशासन

लेकफसाि -६, सुखेत

दु गाि प्रसाद/ भक्तकली

नन्दलाल

प्रशासन

६५०२३४ यज्ञबहादरु खत्री

गुभाि कोट-१, सुखेत

दलदराम/ थरीकुमारी

लशिलाल

प्रशासन

४

६५०४१० नेमबहादरु खत्री

तोलीजैसी-९, दे लेख

लिी/हस्तना

नेउले

प्रशासन

५

६५०२५६ कृष्णबहादरु थापा

मोलतपुर-८, बलदि या

बसन्तध्वज/ लक्ष्मीदे िी

बलबहादु र

प्रशासन

६

६५०३४७ दटकाराम जैसी

नौमुले -१, दै लेख

जयलाल/भुिानी

मयाराम

प्रशासन

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

पलिम

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

_____________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस लिज्ञापनमा ललखखत परीिाबाट अन्तिाितािको लालग छनौट भई अन्तिाितािमा सखम्मललन भएका उम्मे दिारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उम्मे दिारले यो नलतजा प्रकाशन भएको लमलतले
७ (िा ) लदन पलछ अको ७ (िा ) लदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नि सलकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्द्तवााताा तथा ससफाररश शाखा

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २७१/०७६-७७
मिम िः २०७६।०८।२९

आयोगको िुखे कायािलयको स्थानीय तह अन्तगित मवज्ञापन नं. १४७६१/०७५-७६ (िमहला), प्रशासन सेिा, प्रशासन समूह छै ठौिं
तह, अलधकृत पदको माग पद सिंख्या १ (एक) का लालग ललखखत परीिाबाट अन्तिािताि को लालग छनौट भएका ३ (तीन) जना
उम्मे दिारहरुको लमलत २०७६।०८।२७ र २९ गते अन्तिाि ताि सिं ालन भएकोमा अन्तिािताि मा उपखस्थत रोल निं. ६५०४६५, ६५०१९५ र
६५००५७ का उम्मेदिारहरु लिज्ञापन निं. १४७६०।०७५-७६ (खुला) तफि लसफाररश भइसकेकोले यो लिज्ञापनमा लसफाररशका लालग
कुनै पलन उम्मेदिार बाँकी नरहे को व्यहोरा लमलत २०७६।०८।२९ को लनणि यानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लालग यो सू ना
प्रकाशन गररएको छ ।

______________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

______________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ
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________________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

अन्द्तवााताा तथा ससफाररश शाखा

