लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २९४/०७६-७७
मिम िः २०७६।०९।०३
आयोगको मदपायल कायाघ लयको स्थानीय तह अन्तगघत मवज्ञापन नं. १५७११/०७५-७६ (खुला), प्रशा न ेवा, ामान्य प्रशा न/लेखा मूह
छै ठ ,िं अदधकृत/आ.ले.प. अदधकृत पिको माग पि िंख्या ६३ (दत्र ठ्ठी) का लादग दलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवाघ ताघ को लादग छन ट भएका ७४
(चवहत्तर) जना उिे िवारहरुको दमदत २०७६।०८।३० गते िद्धख ०९।०२ गते ि अन्तवाघ ताघ िंचालन भएकोमा अन्तवाघ ताघ मा उपद्धस्थत ७४
(चवहत्तर) जना उिे िवारहरुको अन्तवाघ ताघ , ामूदहक परीक्षण, ूचना प्रदवदध ीप परीक्षण र दलद्धखत परीक्षा मेतको प्राप्तािं कको आधारमा
िे हाय बमोदजमको योग्यताक्रम कायम हन आएकोले उिे िवारहरुको रोजाइको प्राथदमकताक्रम बमोदजम िे हायका स्थानीय तहहरुमा
स्थायी दनयु द्धक्तको लादग िंर्ीय मादमला तथा ामान्य प्रशा न मन्त्रालयमा द फाररश गने गरी दमदत २०७६।०९।०३ मा दनणघ य भएको हँ िा
म्बद्धित बैको जानकारीको लादग यो ूचना 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

७७००४२ दिर्घबहािु र खड् का

षोडशािे वी-६, अछाम

बुद्धिद िंह/मैनािे वी

जोगीद िंह

लेखा

२

७७०३४२ चन्द्रद ह ऐडी

भागेश्वर-३, डडे ल्धुरा

केशवद ह/मायािे वी

कालुद ह

प्रशा न

३

७७०१८२ दिपककुमार रावल

खप्तड छान्ना-३, बझाङ्ग

दवष्णुबहािु र /राजुिेवी

बलबहािु र

प्रशा न

४

७७०४०१ लक्ष्मीराज जोशी

चैनपुर-७, बझाङ्ग

गोरखराज/पुन्नािे वी

आडे

प्रशा न

५

७७०१५९ शिंकरबहािु र थापा

ाँफेबगर-९, अछाम

भक्ते /द तािे दव

नन्दद िंह

प्रशा न

६

७७०१८१ ज्ञानेन्द्रकुमार खत्री

माझीगाउँ -९, बझाङ्ग

नन्िु /अद्धिकािे वी

धनदगरी

प्रशा न

७

७७०३५२ केशबराज जोशी

िे उलीकोट-४, बझाङ्ग

चक्रित्त/िु गाघ िेवी

तुलाराम

प्रशा न

८

७७०२१९ लोगराज जोशी

कोदटला-१, बैतडी

िामोिर/दनमघला

कामिे व

प्रशा न

९

७७०२२९ नरे न्द्रद िंह बडाल

िु हँ-२, िाचुघला

उियद िंह /मनािे वी

ररउले

लेखा

१०

७७०२५३ शिंकर बोगटी

दत्रभुवनवस्ती-८, कञ्चनपुर डिरबहािु र /मन रािे वी नरबहािु र

११

७७०२१५ षडानन्द ओझा

१२

७७००५७ पुष्पराज भट्ट

१३

७७०२४८ हररहर भट्ट

दत्रभुवनवस्ती-७,

प्रशा न

भुदमनाथ/भाग्यवती

हिे व

प्रशा न

िरख-५, कैलाली

र्नश्याम/िु गाघ िेवी

लालमणी

प्रशा न

लक्ष्मीनगर-२, डोटी

भोजराज/भादगरथीिे वी

बद्रीित्त

प्रशा न

कञ्चनपु र
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मेल्लेख गाउँ पादलका,
अछाम
जोरायल गाउँ पादलका,
डोटी
खप्तडछान्ना
गाउँ पादलका, बझाङ
ुमाघ गाउँ पादलका, बझाङ
ाँफेबगर नगरपादलका,
अछाम
थलारा गाउँ पादलका,
बझाङ
िु गाघ थली गाउँ पादलका,
बझाङ
दशखर नगरपादलका,
डोटी
दिपायल द लगढी
नगरपादलका, डोटी
दिपायल द लगढी
नगरपादलका, डोटी
आिशघ गाउँ पादलका,
डोटी
के. आई. द िं .
गाउँ पादलका, डोटी
बडीकेिार गाउँ पादलका,
डोटी

अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१४

७७०४४० खकेन्द्रबहािु र

१५

ोडारी

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह

मिंगल ेन -१४, अछाम

कालु /धनािे वी

लोग

प्रशा न

७७०४३२ रामबहािु र भण्डारी

रामारोशन-१, अछाम

उदजरद िंह /इशरािे वी

धनदवरे

प्रशा न

१६

७७०४२१ ताराकुमारी जोशी

कृष्णपु र-४, कञ्चनपुर

लक्ष्मीराम/दवष्णुिेवी

गिंगाराम

प्रशा न

१७

७७०१३४ धुबघराज जोशी

िे उदलकोट-३, बझाङ्ग

अम्भाित्त/द तािे वी

नरोत्तम

प्रशा न

१८

७७००३६ केशवराज भट्ट

केिारस्ूँ -४, बझाङ्ग

ध ले /लालमतीिे वी

धमघित्त

प्रशा न

१९

७७०१५७ पुष्पराज भट्ट

िै दज-४, कञ्चनपुर

नारायणित्त/शारिािे वी

िामोिर

प्रशा न

२०

७७००६२ झनकप्र ाि न्य पाने

बाटु ला ेन -३, अछाम

काँदशराम/दहमािे वी

मोदतराम

लेखा

२१

७७०२८८ नरे न्द्र नाथ

बुदढगिंगा-४, बाजुरा

गोरे /धनकला

िे वे

प्रशा न

२२

७७०४६२ झनक रे ग्मी

कालागाउँ -१, अछाम

िे वानन्द/मथुरािे वी

दमत्यराज

प्रशा न

२३

७७००४६ नवराज

म ुररया-५, कैलाली

भवानीप्र ाि/पावघतीिे वी

हररित्त

प्रशा न

२४

७७०१४८ कृष्णप्र ाि उपाध्याय

धनगढी-१, कैलाली

ुयघप्र ाि/राधािे वी

चन्द्रिे व

लेखा

२५

७७००६५ भरतबहािु र चन्द

धनगढी-१२, कैलाली

कृतबहािु र /जुनदकरी

ग री

प्रशा न

२६

७७००४८ जगतबहािु र द िंह

नारायण-५, िै लेख

पुणघबहािु र/द्रु पती

गोरे

प्रशा न

२७

७७०१६७ झलकबहािु र ि ल्याल

शोभान/दबरािे वी

ज दवरे

प्रशा न

२८

७७०२२४ रमेशबहािु र दबष्ट

दबत्थरदचर-९, बझाङ्ग

परे /कुदथडीिे वी

लदक्षमन

प्रशा न

२९

७७०१४२ दचत्रराज जोशी

बदडकेिार-१, डोटी

परमधन/िे वी

रर्ुनाथ

प्रशा न

३०

७७०२०३ दगता ठगुन्ना

खलिंगा-१, िाचुघला

इन्द्रद िंह/दलला

प्रेमद िंह

प्रशा न

३१

७७००४७ कुम्भराज जोशी

जयपृथ्वी-७, बझाङ्ग

दशवराज/उरुिे वी

दवरिे व

प्रशा न

३२

७७०२४९ कृष्णराज जोशी

तल्कोट-३, बझाङ्ग

प्रजापदत/हररनािे वी

धमघित्त

प्रशा न

३३

७७०४२२ जगदिशप्र ाि भट्ट

दवष्णुित्त/बेलमतीिे वी

नररित्त

प्रशा न

३४

७७०२२० धनबहािु र

परशु राम-१२, डडे ल्धुरा

दटकाराम/झुमािे वी

लक्ष्वीर

लेखा

३५

७७०१४९ बदबता रावत

महत-६, जुम्ला

बलबहािु र /न्याउली

कणघबहािु र

लेखा

ापकोटा

ाउि

ैनप ेला-८, बझाङ्ग

शु क्लाफाँ टा-१२,
कञ्चनपु र
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मिंगल ेन नगरपादलका,
अछाम
रामारोशन गाउँ पादलका,
अछाम
पुवीच की गाउँ पादलका,
डोटी
बुङ्गल नगरपादलका,
बझाङ
तलकोट गाउँ पादलका,
बझाङ
बदडमादलका
नगरपादलका, बाजुरा
रामारोशन गाउँ पादलका,
अछाम
बुढीगिंगा नगरपादलका,
बाजुरा
बाँन्नीगढी जयगढ
गाउँ पादलका, अछाम
ायल गाउँ पादलका, डोटी
के. आई. द िं .
गाउँ पादलका, डोटी
बोगटान फुड् ील
गाउँ पादलका, डोटी
ढकारी गाउँ पादलका,
अछाम
मष्टा गाउँ पादलका, बझाङ
ाइपाल गाउँ पादलका,
बझाङ
मेल्लेख गाउँ पादलका,
अछाम
श्वामीकादतघक
गाउँ पादलका, बाजुरा
जगन्नाथ गाउँ पादलका,
बाजुरा
छे डे िह गाउँ पादलका,
बाजुरा
ग मूल गाउँ पादलका,
बाजुरा
दशखर नगरपादलका,
डोटी
जोरायल गाउँ पादलका,
डोटी

अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

३६

७७०३८३ दबष्णुप्र ाि उपाध्याय

३७

७७०२६३ नारिप्र ाि खनाल

३८

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

पञ्चिे वल दवनायक-१,

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह

नन्दराम/कमलािे वी

कुश्माखर

लेखा

भाटाकादटया-७, अछाम

नन्दराज/धन रािे वी

गिंगाराम

लेखा

७७०२६४ राजेन्द्र भाट

ररदडकोट-९, अछाम

दवष्णु /कलुिेवी

दडल्लीद िं

लेखा

३९

७७०३८७ गोदबन्दबहािु र दवष्ट

कैलाश-८, बझाङ्ग

शेरबहािु र /कमलािे वी

झु े

लेखा

४०

७७०३९८ दबमलाकुमारी पाध्याय

बुदढगिंगा-७, बाजुरा

दललाराम/चन्द्रािे वी

हररकृष्ण

लेखा

४१

७७०१६५ दिपकराज पाण्डे य

थलारा-६, बझाङ्ग

भानुभक्त/महे श्वरीिे वी

मुकुन्द

लेखा

४२

७७०१७८ भक्तराज भट्ट

मदनराज/महे श्वरीिे वी

बद्रीित्त

लेखा

४३

७७०३८४ हररशचन्द्र धामी

दवरद िंह /पावघतीिे वी

मोहनद िंह

लेखा

अछाम

रस्वतीनगर-८, डोटी
िुँ ह-२, िाचुघला

मिंगल ेन नगरपादलका,
अछाम
बाँन्नीगढी जयगढ
गाउँ पादलका, अछाम
ढकारी गाउँ पादलका,
अछाम
थलारा गाउँ पादलका,
बझाङ
बदडमादलका
नगरपादलका, बाजुरा
िु गाघ थली गाउँ पादलका,
बझाङ
बोगटान फुड् ील
गाउँ पादलका, डोटी
आिशघ गाउँ पादलका,
डोटी

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

७७०१७५ नन्दकृष्ण पाध्याय

आटीच र-९, बाजुरा

आशानन्द/पारुिे वी

लाल

प्रशा न

२

७७०३४५ दबजयकुमार रजक

चैनपुर-८, बझाङ्ग

चन्द्रबहािु र /मायािे वी

दवरबहािु र

प्रशा न

३

७७०२१७ गगन भण्डारी

मेलदब ना-४, बझाङ्ग

रामलाल/द न्कीिे वी

मने

प्रशा न

४

७७०३४६ पुष्करराज दबनाडी

लम्की चुहा-९, कैलाली

ताराप्र ाि/पवनिे वी

रिं गनाथ

प्रशा न

५

७७०२४७ दशवलाल

भूदमराज-६, बैतडी

जयद िंह/गोवडीिे वी

नारायण

प्रशा न

६

७७०२४० द िराज जोशी

पायल-१, अछाम

नारायणप्र ाि/गिंगािे वी

चन्द्रिे व

प्रशा न

७

७७००७३ टीकाप्र ाि उपाध्याय

कोल्टी-१, बाजुरा

भुदमनन्द/मनपूणाघ

रामशरण

प्रशा न

८

७७०३४४ कादलका च धरी

गेरुवा-३, बदिघ या

कधैलाल/ ोहारी

केशुलाल

प्रशा न

९

७७०३८० नमराजबहािु र शाही

टे कबहािु र /काली

द िंहरुप

प्रशा न

१०

७७०२३२ नरबहािु र बोहरा

िहवगर-१, बझाङ्ग

िलबहािु र /रतनिे वी

जस्वा

प्रशा न

११

७७०२६८ केशबप्र ाि उपाध्याय

कालुखेती-८, बझाङ्ग

िे दवप्र ाि/दवष्णुमाया

चन्द्रकान्त

प्रशा न

१२

७७०३७४ दशवराज रे ग्मी

छदब

गिंगाराम

प्रशा न

१३

७७०३६८

प्रदिप

प्रशा न

१४

७७०२२१ मानबहािु र धामी

ाउि

पञ्चिे वल दवनायक-५,
अछाम

पादथभेरा-१, बझाङ्ग केशवराज/कन्तकीिे वी

जघनबहािु र द जापती पञ्चिे वल दवनायक-५,
अछाम
बडु वाल
िहबगर-६, बझाङ्ग

जिंगे/पारुिे वी
दजते /टुिं गा
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यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश हुन िक्ने िंभाव्य ििूह

१५

७७०१६८ दहरामणी जोशी

बदडमादलका-७, बाजुरा

दललाराम/गिंगािे वी

ियाराम

प्रशा न

१६

७७०३३८ डम्बरद िं खड् का

अजयमेरु -६, डडे ल्धुरा

बदलद िं /कलापतीिे वी

रदतद िं

प्रशा न

१७

७७००५३ डिर बोगटी

बस्ती-१३, अछाम

दिलबहािु र /जमनािे वी

नरु

प्रशा न

१८

७७००७० तारािे ब भट्टराइघ

धनगढी-१, कैलाली

नन्दकृष्ण/पदवत्रा

जगन्नाथ

प्रशा न

१९

७७०४०३ दहक्मतबहािु र थापा

िनाघ -९, अछाम

रामबहािु र /टु कीिे वी

चन्द्रे

प्रशा न

२०

७७०२७१ दशबराज जोशी

बुिंगल-१, बझाङ्ग

प्रेमपदत/कलामती

जयनाथ

प्रशा न

२१

७७००७९ टे कबहािु र शाही

दत्रवेणी-७, बाजुरा

शेरबहािु र /पावघतीिे वी

हररचन्द्र

प्रशा न

२२

७७०३४३ िे वबहािु र खडायत

दडला ैनी-१, बैतडी

रामे /क शािे वी

गुन्जे

प्रशा न

२३

७७००४० दबष्णुप्र ाि जै ी

कमलबजार-४, अछाम

नयाराम/तुला

भगीराम

प्रशा न

२४

७७००७५ पुष्पराज पाण्डे य

परशु राम-४, डडे ल्धुरा

नरे न्द्रराज/पावघती

दवष्णुित्त

प्रशा न

२५

७७०४१२

ुरेन्द्र द िंह

लादमखाल-७, डोटी

ध्वजबहािु र /भगवतीिे वी

लालबहािु र

प्रशा न

२६

७७०४२४

ुरेशकुमार कठररया

मुनुवा-२, कैलाली

तेतराम/मनटु ररयािे वी

लोहरा

प्रशा न

२७

७७०२५४ लोगबहािु र द जापती

बयाला-७, अछाम

जद्धस्वर/तुली

केहरद िंह

प्रशा न

२८

७७०३५३ चेतराज जैशी

गोिावरी-९, कैलाली

बालाराम/हररनािे वी

गिंगाराम

प्रशा न

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

_____________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
य दवज्ञापनमा दलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवाघताघको लादग छन ट भई अन्तवाघताघमा

द्धिदलन भएका उिे िवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क

म्बद्धित उिे िवारले यो नदतजा प्रकाशन भएको दमदतले

७ (िा ) दिन पदछ अको ७ (िा ) दिन ि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नघ दकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २९५/०७६-७७
मिम िः २०७६।०९।०३
आयोगको मदपायल कायाघ लयको स्थानीय तह अन्तगघत मवज्ञापन नं. १५७१२/०७५-७६ (िमहला), प्रशा न ेवा, प्रशा न मूह छै ठ ,िं
अदधकृत पिको माग पि िंख्या ४ (चार) का लादग दलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवाघताघको लादग छन ट भएका ७ ( ात) जना उिे िवारहरुको
दमदत २०७६।०८।३० गते िद्धख ०९।०२ गते ि अन्तवाघ ताघ िंचालन भएकोमा अन्तवाघताघमा उपद्धस्थत ७ ( ात) जना उिे िवारहरुमध्ये रोल
निं. ७७०२०३, ७७०४२१, ७७०१४९ र ७७०३९८ का उिे िवारहरु दव.निं. १५७११।०७५-७६ (खुला) तफघ द फाररश भइ केकोले बाँकी जना
उिे िवारहरुको अन्तवाघ ताघ , ामूदहक परीक्षण, ूचना प्रदवदध ीप परीक्षण र दलद्धखत परीक्षा मेतको प्राप्तािं कको आधारमा िे हाय
बमोदजमको योग्यताक्रम कायम हन आएकोले उिे िवारहरुको रोजाइको प्राथदमकताक्रम बमोदजम िे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी
दनयु द्धक्तको लादग िंर्ीय मादमला तथा ामान्य प्रशा न मन्त्रालयमा द फाररश गने गरी दमदत २०७६।०९।०३ मा दनणघ य भएको हँ िा
म्बद्धित बैको जानकारीको लादग यो ूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.
नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

१

७७०४२३

पना काकी

२

७७०११४ िे व राकुमारी थापा

३

७७०३९९ कल्पनाकुमारी ठकुल्ला

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

िुँ ह-४, िाचुघला

करनद िंह /इन्द्रािे वी

दटकापुर-७, कैलाली

ागरे /गिंगािे वी

ाँफेबगर-५, अछाम

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

पिमद िंह /नन्दािे वी

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह

धनद िंह

प्रशा न

िले

प्रशा न

दजतबहािु र

प्रशा न

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

बुङ्गल नगरपादलका,
बझाङ
ाँफेबगर नगरपादलका,
अछाम
बुढीगिंगा नगरपादलका,
बाजुरा

_____________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
य दवज्ञापनमा दलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवाघताघको लादग छन ट भई अन्तवाघताघमा

द्धिदलन भएका उिे िवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क

म्बद्धित उिे िवारले यो नदतजा प्रकाशन भएको दमदतले

७ (िा ) दिन पदछ अको ७ (िा ) दिन ि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नघ दकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २९६/०७६-७७
मिम िः२०७६।०९।०३
आयोगको मदपायल कायाघलयको स्थानीय दनकाय अन्तगघत मवज्ञापन नम्बर १५७११/०७५-७६ (खुला) र १५७१२/०७५-७६ (िमहला),
प्रशा न ेवा, ामान्य प्रशा न/लेखा मूह, छै ठ िं तह, अदधकृत/आ.ले.प. अदधकृत पिमा दनयु द्धक्तका लादग द फाररश भएका उिे िवारहरुले
प्राप्त गरे को कूल प्राप्तािंकको आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको ूची दमदत २०७६।०९।०३ को दनणघ यानु ार म्बद्धित बैको
जानकारीको लादग यो ूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको िुची:
यो.क्र.
नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

मिफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

खुला/
ििावेशी

मिफाररश
ििूह

मिफाररश भएको स्थानीय ह

१

७७००४२ दिर्घबहािु र खड् का

15711/075-76

खुला

लेखा

मेल्लेख गाउँ पादलका, अछाम

२

७७०३४२ चन्द्रद ह ऐडी

15711/075-76

खुला

प्रशा न

जोरायल गाउँ पादलका, डोटी

३

७७०१८२ दिपककुमार रावल

15711/075-76

खुला

प्रशा न

खप्तडछान्ना गाउँ पादलका, बझाङ

४

७७०४०१ लक्ष्मीराज जोशी

15711/075-76

खुला

प्रशा न

ुमाघ गाउँ पादलका, बझाङ

५

७७०१५९ शिंकरबहािु र थापा

15711/075-76

खुला

प्रशा न

ाँफेबगर नगरपादलका, अछाम

६

७७०१८१ ज्ञानेन्द्रकुमार खत्री

15711/075-76

खुला

प्रशा न

थलारा गाउँ पादलका, बझाङ

७

७७०३५२ केशबराज जोशी

15711/075-76

खुला

प्रशा न

िु गाघ थली गाउँ पादलका, बझाङ

८

७७०२१९ लोगराज जोशी

15711/075-76

खुला

प्रशा न

दशखर नगरपादलका, डोटी

९

७७०२२९ नरे न्द्रद िंह बडाल

15711/075-76

खुला

लेखा

दिपायल द लगढी नगरपादलका, डोटी

१०

७७०२५३ शिंकर बोगटी

15711/075-76

खुला

प्रशा न

दिपायल द लगढी नगरपादलका, डोटी

११

७७०२१५ षडानन्द ओझा

15711/075-76

खुला

प्रशा न

आिशघ गाउँ पादलका, डोटी

१२

७७००५७ पुष्पराज भट्ट

15711/075-76

खुला

प्रशा न

के. आई. द िं . गाउँ पादलका, डोटी

१३

७७०२४८ हररहर भट्ट

15711/075-76

खुला

प्रशा न

बडीकेिार गाउँ पादलका, डोटी

१४

७७०४४० खकेन्द्रबहािु र

15711/075-76

खुला

प्रशा न

मिंगल ेन नगरपादलका, अछाम

१५

७७०४३२ रामबहािु र भण्डारी

15711/075-76

खुला

प्रशा न

रामारोशन गाउँ पादलका, अछाम

१६

७७०४२१ ताराकुमारी जोशी

15711/075-76

खुला

प्रशा न

पुवीच की गाउँ पादलका, डोटी

१७

७७०१३४ धुबघराज जोशी

15711/075-76

खुला

प्रशा न

बुङ्गल नगरपादलका, बझाङ

१८

७७००३६ केशवराज भट्ट

15711/075-76

खुला

प्रशा न

तलकोट गाउँ पादलका, बझाङ

१९

७७०१५७ पुष्पराज भट्ट

15711/075-76

खुला

प्रशा न

बदडमादलका नगरपादलका, बाजुरा

२०

७७००६२ झनकप्र ाि न्य पाने

15711/075-76

खुला

लेखा

रामारोशन गाउँ पादलका, अछाम

२१

७७०२८८ नरे न्द्र नाथ

15711/075-76

खुला

प्रशा न

बुढीगिंगा नगरपादलका, बाजुरा

ोडारी
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यो.क्र.
नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

मिफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

खुला/
ििावेशी

मिफाररश
ििूह

मिफाररश भएको स्थानीय ह

२२

७७०४६२ झनक रे ग्मी

15711/075-76

खुला

प्रशा न

२३

७७००४६ नवराज

15711/075-76

खुला

प्रशा न

२४

७७०१४८ कृष्णप्र ाि उपाध्याय

15711/075-76

खुला

लेखा

के. आई. द िं . गाउँ पादलका, डोटी

२५

७७००६५ भरतबहािु र चन्द

15711/075-76

खुला

प्रशा न

बोगटान फुड् ील गाउँ पादलका, डोटी

२६

७७००४८ जगतबहािु र द िंह

15711/075-76

खुला

प्रशा न

ढकारी गाउँ पादलका, अछाम

२७

७७०१६७ झलकबहािु र ि ल्याल

15711/075-76

खुला

प्रशा न

मष्टा गाउँ पादलका, बझाङ

२८

७७०२२४ रमेशबहािु र दबष्ट

15711/075-76

खुला

प्रशा न

२९

७७०१४२ दचत्रराज जोशी

15711/075-76

खुला

प्रशा न

मेल्लेख गाउँ पादलका, अछाम

३०

७७०२०३ दगता ठगुन्ना

15711/075-76

खुला

प्रशा न

श्वामीकादतघ क गाउँ पादलका, बाजुरा

३१

७७००४७ कुम्भराज जोशी

15711/075-76

खुला

प्रशा न

जगन्नाथ गाउँ पादलका, बाजुरा

३२

७७०२४९ कृष्णराज जोशी

15711/075-76

खुला

प्रशा न

छे डे िह गाउँ पादलका, बाजुरा

३३

७७०४२२ जगदिशप्र ाि भट्ट

15711/075-76

खुला

प्रशा न

ग मूल गाउँ पादलका, बाजुरा

३४

७७०२२० धनबहािु र

15711/075-76

खुला

लेखा

दशखर नगरपादलका, डोटी

३५

७७०१४९ बदबता रावत

15711/075-76

खुला

लेखा

जोरायल गाउँ पादलका, डोटी

३६

७७०३८३ दबष्णुप्र ाि उपाध्याय

15711/075-76

खुला

लेखा

मिंगल ेन नगरपादलका, अछाम

३७

७७०४२३

15712/075-76

मदहला

प्रशा न

बुङ्गल नगरपादलका, बझाङ

३८

७७०२६३ नारिप्र ाि खनाल

15711/075-76

खुला

लेखा

बाँन्नीगढी जयगढ गाउँ पादलका, अछाम

३९

७७०२६४ राजेन्द्र भाट

15711/075-76

खुला

लेखा

ढकारी गाउँ पादलका, अछाम

४०

७७०३८७ गोदबन्दबहािु र दवष्ट

15711/075-76

खुला

लेखा

थलारा गाउँ पादलका, बझाङ

४१

७७०३९८ दबमलाकुमारी पाध्याय

15711/075-76

खुला

लेखा

बदडमादलका नगरपादलका, बाजुरा

४२

७७०१६५ दिपकराज पाण्डे य

15711/075-76

खुला

लेखा

िु गाघ थली गाउँ पादलका, बझाङ

४३

७७०११४ िे व राकुमारी थापा

15712/075-76

मदहला

प्रशा न

४४

७७०३९९ कल्पनाकुमारी ठकुल्ला

15712/075-76

मदहला

प्रशा न

बुढीगिंगा नगरपादलका, बाजुरा

४५

७७०१७८ भक्तराज भट्ट

15711/075-76

खुला

लेखा

बोगटान फुड् ील गाउँ पादलका, डोटी

४६

७७०३८४ हररशचन्द्र धामी

15711/075-76

खुला

लेखा

आिशघ गाउँ पादलका, डोटी

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

ापकोटा

ाउि

पना काकी

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ
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बाँन्नीगढी जयगढ गाउँ पादलका, अछाम
ायल गाउँ पादलका, डोटी

ाइपाल गाउँ पादलका, बझाङ

ाँफेबगर नगरपादलका, अछाम

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव
अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

