लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३२८/०७६-७७
मिम िः २०७६।०९।१७
आयोगको बाग्लुङ्ग कायाव लयको स्थानीय तह अन्तगवत मवज्ञापन नं. १३५०१/०७५-७६ (खुला), इद्धजमनयररङ्ग सेर्ा, मसमिल सिूह,
छठौं तह, इद्धजमनयर पदको िाग पद संख्या १८ (अठार) का लामग मलद्धखत परीक्षाबाट अन्तर्ाव ताव को लामग छनौट िएका २३ (तेइस)
जना उम्मे दर्ारहरुको मिमत २०७६।०९।१५ र १६ गते अन्तर्ाव ताव संचालन िएकोिा अन्तर्ावताविा उपद्धस्थत २३ (ते इस) जना
उम्मे दर्ारहरुको अन्तर्ाव ताव , सािूमहक परीक्षण र मलद्धखत परीक्षा सिेतको प्राप्ां कको आधारिा दे हाय बिोमजिको योग्यताक्रि कायि
हुन आएकोले उम्मे दर्ारहरुको रोजाइको प्राथमिकताक्रि बिोमजि दे हायका स्थानीय तहहरुिा स्थायी मनयु द्धिको लामग संघीय
िामिला तथा सािान्य प्रिासन िन्त्रालयिा मसफाररि गने गरी मिमत २०७६।०९।१७ िा मनणव य िएको हुँ दा सम्बद्धित सबको
जानकारीको लामग यो सूचना प्रकािन गररएको 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

५१००२३ सनु िल बानियााँ

घतान-३, म्याग्दी

२

५१०१२७ मन्जु शमाा

अिलाचौर-२, बाग्लुङ्ग

३

५१००११ दिपक पोखरे ल

पु तलीबजार-४, स्याङ्जा

श्यािप्रसाद/ मििाकुिारी कुश्माखर

िोदी गाउँ पामलका, पर्वत

४

५१००८९ अनिलकमल न्यौपािे

हुर्ास-६, पर्वत

यज्ञप्रसाद/ धिीदे र्ी

कामिनाथ

पय
ँ ु गाउँ पामलका, पर्वत

५

५१००६० सदु िप गौतम

बेनी-२, म्याग्दी

रािचन्द्र/ मसजवना

मकमतव लाल

रघुगङ्गा गाउँ पामलका, म्याग्दी

६

५१०१०७ बबिोि शमाा

अिलाचौर-२, बाग्लुङ्ग

श्यािप्रसाद/ चन्द्रकला

बुद्धिप्रसाद

७

५१०१३० िरे न्र बस्याल

जगत्रदे र्ी-८, स्याङ्जा

जगुलाल/ रे नुका

िोिाखर

८

५१०१४१ प्रविि गौतम

िं करपोखरी-३, पर्वत

झकप्रसाद/ सीताकुिारी

खगेश्वर

९

५१०११९ िमिारायण ढुङ्गािा

काठिाडौं-११, काठिाडौं

कृष्णप्रसाद/ िामगरथी

ईश्वरीप्रसाद

िामलका गाउँ पामलका, म्याग्दी

१०

५१००२० संजय लाममछािे

कटु र्ाचौपारी-६, पर्वत

मर्ष्णुप्रसाद/ सीतादे र्ी

रुद्रप्रसाद

मर्हादी गाउँ पामलका, पर्वत

११

५१०००७ वििोि लाममछािे

अिलाचौर-८, बाग्लुङ्ग

रिेिलाल/ धनकुिारी

किलापमत

१२

५१००४९ इश्िर भण्डारी

पात्लेखेत-२, म्याग्दी

ठहरबहादु र / नन्दकुिारी

जगतबहादु र

१३

५१००४५ उमेश अयााल

पु तलीबजार-१३, स्याङ्जा थिनारायण/ रिा

िुकदे र्

१४

५१००३२ सोविि घती

िाझफाँट-६, पर्वत

प्रकािबहादु र / मडल्लु

हकवबहादु र

१५

५१०१०८ कृष्णप्रसाि शमाा

पालाकोट-६, बाग्लुङ्ग

िहे न्द्र/ महरािाया

िमर्लाल

ठहरबहादु र / मिनका
लक्ष्मीनारायण/
िायाकुिारी
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खड् कबहादु र

जलजला गाउँ पामलका, पर्वत

दे मर्दत्त

फलेर्ास नगरपामलका, पर्वत

काठे खोला गाउँ पामलका,
बागलुङ
िहामिला गाउँ पामलका, पर्वत
बमडगाड गाउँ पामलका,
बागलुङ

ताराखोला गाउँ पामलका,
बागलुङ
अन्नपूणव गाउँ पामलका, म्याग्दी
तिानखोला गाउँ पामलका,
बागलुङ
धर्लामगरी गाउँ पामलका,
म्याग्दी
थासाङ गाउँ पामलका, िुस्ताङ

अन्तिााताा तथा मसफाररश शाखा

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश भएको
स्थानीय ह
र्ारागुङ िुद्धिक्षेत्र

१६

५१०१११ विवपि श्रेष्ठ

बद्धन्दपुर-१, तनहुँ

बुिकुिार/ मर्ष्णुिाया

रे ििलाल

१७

५१०११४ सन्िे श के.सी.

हररचौर-९, बाग्लुङ्ग

हुतबहादु र/ िुिाकुिारी

दु गाव बहादु र

१८

५१००८१ सरु े श नघममरे

ग्वालीचौर-७, बाग्लुङ्ग

द्धखिानन्द/ सुन्तली

मडलाराि

गाउँ पामलका, िुस्ताङ
लो घेकर दािोदरकुण्ड
गाउँ पामलका, िुस्ताङ
लोिाङथान गाउँ पामलका,
िुस्ताङ

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

बाबु /आिाको नाि

ठे गाना

बाजेको नाि

१

५१०१३२ लक्ष्मण खराल

िं करनगर-५, रुपन्दे ही

िामगरथ/ िोिा

मिर्लाल

२

५१०१२० सनु िल रखाल

दे मर्स्थान-५, पर्वत

यदु नाथ/ युद्धिकुिारी

प्रेिप्रसाद

३

५१००६१ अजि
ुा खत्री

मििमगठे -१, बाग्लुङ्ग

िनबहादु र / फुलिती

जनकबहादु र

४

५१००५६ सन्तोश पौडेल

पु तलीबजार-१४, स्याङ्जा ओिप्रसाद/ रिनी

तेजनाथ

अस्थायी योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

५१००४६ लोकेन्द्रबहादु र रार्ल

मिनबहादु र

टे कबहादु र

२

५१०१०५ चमचवत नामगला

दण्डमर्लास

दण्डपाणी

३

५१००७३ अंमकत चापागाई

अिृतप्रसाद

जुद्धिबल्लर्

४

५१००४१ कृष्णप्रसाद कंडे ल

ॠमिराि

कलाधर

५

५१००२८ मर्र्ेक सापकोटा

अमिधर

मचन्तािणी

____________________
(अनन्तराज न्यौपाने )
नायब िुब्बा

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस मर्ज्ञापनिा मलद्धखत परीक्षाबाट अन्तर्ावतावको लामग छनौट िई अन्तर्ावताविा सद्धम्ममलन िएका उम्मे दर्ारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क सम्बद्धित उम्मे दर्ारले यो नमतजा प्रकािन िएको
मिमतले ७ (िा ) मदन पमछ अको ७ (िा ) मदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नव समकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तिााताा तथा मसफाररश शाखा

