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वैकल्पिक उम्मेदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. 15/076-77, समसत : २०७६।०5।01 

 लोक सेवा आयोग (साववक मध्यमाञ्चल के्षत्रीय सनदेशानालय)को ववज्ञािन नं .11302/074-75(खलुा), संयकु्त 
तथा एकीकृत िरीक्षा अन्तगात नेिाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.ि.अनंवकत प्रथम शे्रणी, नायव सवु्बा वा 
सो सरह िदमा यस कायाालयको सूचना नं 132/075-76, समसत २०७५।०6।0२ बमोल्िम स्थायी सनयलु्क्तका लासग 
ल्िपला प्रशासन कायाालय, नवुाकोटले तोके बमोल्िम सलख ुगाउाँिासलकाको कायाालय, नवुाकोटमा िदस्थािन हनु ुभएका 
यो.क्र.नं. 58 का िरुुषोत्तम देवकोटा लोक सेवा आयोग केन्रीय कायाालयको समसत 2075/06/29 को सनणायानसुार 
शाखा असधकृत िदमा ससफाररश भई रमाना भइसकेको, ल्िपला प्रशासन कायाालय दोलखाले तोके बमोल्िम बैतेश्वर 
गाउाँिासलकाको कायाालय, दोलखामा िदस्थािन हनु ुभएका यो.क्र.नं. 78 का रंगनाथ देवकोटाले सनयलु्क्त नसलन ेभनी 
सनवेदन ददएको र ल्िपला प्रशासन कायाालय बाराले तोके बमोल्िमको कायाालयका लासग ससफाररश हनु ुभएका यो.क्र.नं. 
83 का ियराम खड्का शाखा असधकृत िदमा ससफाररश भई नागािुान नगरिासलका, काठमाडौबाट रमाना भई गएको भनी 
सम्बल्न्धत कायाालयहरुबाट िानकारी प्राप्त हनु आएकोले सनिहरुलाई उक्त ववज्ञािनको ससफाररश योग्यताक्रम सूल्चबाट 
हटाई सोही ववज्ञािनका देहायका वैकल्पिक उम्मेद वारहरुलाई स्थायी सनयलु्क्तका लासग सनम्न कायाालयमा ससफाररश गने 
यस कायाालयको समसत २०७६।०5।01 गतेको सनणायानसुार सम्बल्न्धत सबैको िानकारी लासग यो सूचना प्रकाल्शत 
गररएको छ ।  

 

योग्यता क्रमबाट हटाईएका उम्मेदवारको वववरण : - 
यो.क्र.
नं.  

रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बािेको 
नाम 

ससफाररश भएको सेवा, 
समूह 

58 134016 िरुुषोत्तम देवकोटा, चन्दननाथ-१, 
िमु्ला 

लक्ष्मीप्रसाद/लक्ष्मीकन्या गोकणा प्रशासन/सा.प्र. 

78 140359 रंगनाथ देवकोटा, नेउलािरु-9, बददाया देववराम/मनादेवी धौले प्रशासन/सा.प्र. 

83 137534 ियराम खड्का, सत्रिरुा सनु्दरी-७, 
धाददङ 

गोिालबहादरु/तलुाकुमारी नरबहादरु प्रशासन/सा.प्र. 

  

ससफाररश गररएका वैकल्पिक उम्मेदवारको वववरण : - 

यो.क्र.
नं.  

रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र ठेगाना 
बाब/ुआमाको 

नाम 

बािेको नाम 

ससफाररश भएको सेवा, समूह र 
कायाालयको नाम 

14 143116 सौगात रेग्मी, औरावनी-9, सनुसरी उद्धवप्रसाद/
अप्सरा 

भवनाथ प्रशासन/सा.प्र./सलख ु
गाउाँिासलका, नवुाकोट 
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यो.क्र.
नं.  

रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र ठेगाना 
बाब/ुआमाको 

नाम 

बािेको नाम 

ससफाररश भएको सेवा, समूह र 
कायाालयको नाम 

19 139542 ववष्णहुरी सधताल, मचु्चोक-३, गोरखा उदयनन्द/र
मादेवी 

िणु्डसील प्रशासन/सा.प्र./बैतेश्वर 
गाउाँिासलका, दोलखा 

20 140307 यामबहादरु बस्नेत, ससररिंगा-२, 
ताप्लेिङु 

कमलप्रसाद/
गंगादेवी 

मानबहादरु प्रशासन/सा.प्र./संघीय मासमला 
तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 

                                    

 

 ............................. 
 (सनमराि भट्टराई) 

 शाखा असधकृत 


