लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २६२/०७६-७७
मिम िः २०७६।०८।२८
आयोगको दाङ्ग कायाि लयको स्थानीय तह अन्तगित मवज्ञापन नं. १४४०९/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह
छै ठौं तह, अलधकृत/आ.ले.प. अलधकृत पदको माग पद संख्या ८७ (सतासी) का लालग ललक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाि ताि को लालग छनौट भएका
२०४ (दु ई सय िार) जना उम्मे दवारहरुको लमलत २०७६।०८।१८ दे क्तख २७ गते सम्म अन्तवाि ताि संिालन भएकोमा अन्तवाि ताि मा उपक्तस्थत २००
(दु ई सय) जना उम्मे दवारहरुको अन्तवाि ताि , सामूलहक परीक्षण, सूिना प्रलवलध सीप परीक्षण र ललक्तखत परीक्षा समेतको प्राप्तां कको आधारमा
दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मे दवारहरुको रोजाइको प्राथलमकताक्रम बमोलजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा
स्थायी लनयु क्तिको लालग संिीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७६।०८।२८ मा लनणि य भएको हुँ दा
सम्बक्तित सबैको जानकारीको लालग यो सूिना 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

६१११९७ केशव बुढा

वाई-६, बाजुरा

पृथ्वी/कुन्ती

तुला

प्रशासन

२

६१००११ दामोदर ज्ञवाली

गुलररया-७, बलदि या

गणे शप्रसाद/शान्ता

लललामणी

प्रशासन

३

६११३३० लवमल पौडे ल

बाँ सगढी-५, बलदि या

रामप्रसाद/तारादे वी

लक्ष्मीप्रसाद

प्रशासन

४

६१०१९४ लक्ष्मी पौडे ल

नेपालगञ्ज-१, बाँ के

उमाकान्त/भगवती

गोलपलाल

प्रशासन

५

६११३१४ शुलसला थापा

नेपालगञ्ज-१६, बाँके

कृष्णकुमार/भीमकुमारी

पदमबहादु र

प्रशासन

६

६१०३४७ लशलशर लिलमरे

हमी-६, गोरखा

केशवराज/सररता

मायानाथ

प्रशासन

७

६१०१८९ लोकनाथ उपाध्याय

गल्याङ-८, स्याङ्जा

रे शमराज/लसतादे वी

लडल्लीराम

प्रशासन

८

६१०८१५ मदनबहादु र रावत

जैर-७, हुम्ला

लिरर/गोररकला

नर

प्रशासन

९

६१०४२७ लोकप्रसाद ढकाल

बाँ सगढी-८, बलदि या

भवकृष्ण/रुकमणी

लवष्णुहरी

प्रशासन

१०

६१०८२१ लवकास ज्ञवाली

ललम्िा-९, गुल्मी

लहमलाल/कमला

भक्तिराम

प्रशासन

११

६१०४४९ लिरन्जीवी खड् का

मुरु-१, रुकुम

हररबहादु र /मञ्जु

दे वीराम

प्रशासन

१२

६१०१४७ पुस्पा लिलमरे

माझकोट-७, प्यूठान

लालप्रसाद/ललहदे वी

सुमन्त

प्रशासन

१३

६१०९२७ लवमल गुरुङ

तरं गा-३, सुखेत

नन्दराम/कौलशल्या

प्रतापलसं

प्रशासन

१४

६१०३१६ लेखनाथ आिायि

तु लसीपुर -१७, दाङ्ग

खुमानन्द/पोमकला

बुक्तिराम

प्रशासन

१५

६१०३२८ माधव पौडे ल

राप्ती-२, दाङ्ग

लडलाराम/राधा

लशवराज

प्रशासन
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खजुरा गाउँ पाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
बाँसगढी नगरपाललका,
बलदि या
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
लमही नगरपाललका, दाङ
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
बारबलदि या नगरपाललका,
बलदि या
राप्ती गाउँ पाललका, दाङ
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
दङ्गीशरण गाउँ पाललका, दाङ
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ

अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह
नेपालगञ्ज उप-

१६

६१०७०३ भुलवन्द्रप्रसाद कडे ल

कोहलपु र-३, बाँ के

हररलाल/लवष्णुदेवी

भक्तिराम

प्रशासन

१७

६१०९७८ लदललपकुमार िन्द

लिवेणी-९, रुकुम पलिम

ज्ञानबहादु र /लपवली

शुरबहादु र

प्रशासन

१८

६१०९१६ प्रशासन ओली

लिवेणी-२, रुकुम पलिम

लभमबहादु र /पुतला

मनबहादु र

प्रशासन

१९

६१०८५२ ओमबहादु र राना क्षेिी बैजनाथ-६, बाँके

शेरबहादु र /बालकुमारी

परशु राम

प्रशासन

२०

६११३३७ सलबता लतवारी

वीरे न्द्रनगर-३, सुखेत

फसिकुमार/िन्द्रा

रामप्रसाद

प्रशासन

२१

६११४८३ भेषराज िन्द

मदाने -१, गुल्मी

हररबहादु र /टोपला

नयनलसं

प्रशासन

२२

६१०९७९ कणिबहादु र हमाल

स्यालापाखा-३, रुकुम

गणे शबहादु र / रामकुमारी परशु राम

प्रशासन

२३

६१०२९३ महे श के.सी.

प्यूठान-९, प्यूठान

शाललकराम/नमा

लालबहादु र

प्रशासन

प्यूठान नगरपाललका, प्यूठान

२४

६११३०६ लबजयकुमार यादव

लकसाननगर-४, महोत्तरी

कुशेश्वर/अनुरोलगया

केश्वर

प्रशासन

नरै नापुर गाउँ पाललका, बाँ के

२५

६१०८६७ रे शम ओली

ढामािकोट-७, सल्यान

टं कबहादु र /धनावली

हररबहादु र

प्रशासन

२६

६११५२७ पुरनिन्द्र आिायि

पवननगर-४, दाङ्ग

तुक्तल्सराम/लपमकलल

िेतलाल

प्रशासन

२७

६११५५१ िन्द्रमलन लिलमरे

सैनामैना-११, रुपन्दे ही

डोलराम/ भालगरथी

तारापलत

प्रशासन

२८

६१०९३० तेजेन्द्र रोकाया

जैर-६, हुम्ला

उब्जन/लसिमती

लिनारे

प्रशासन

२९

६१०३२९ गोपाल न्यौपाने

दे वदह-५, रुपन्दे ही

कालशराम/ लक्ष्मीदे वी

दे उपती

प्रशासन

३०

६१११९१ लभमप्रसाद बसेल

वेल्बास-१, प्यूठान

क्तखमप्रसाद/ लतलादे वी

कुलप्रसाद

प्रशासन

३१

६१०२३८ केदारप्रसाद अलधकारी बासगढी-९, बलदि या

गोलवन्दप्रसाद/लसतादे वी

छलवलाल

प्रशासन

३२

६११५७५ अलनल आिायि

खैरा-६, प्यूठान

िेमनप्रसाद/सरस्वती

हे मराज

प्रशासन

३३

६११४६७ वालप्रसाद श्रेष्ठ

िापाकोट-९, स्याङ्जा

लवष्णुलाल/लवनाकुमारी

तेजबहादु र

प्रशासन

३४

६१०८१६ आशाराम िौधरी

िोराही-१०, दाङ्ग

लशवराज/सैती

भालगराम

प्रशासन

३५

६१०८९० दीपा सुवेदी

मदाने -२, गुल्मी

लदललप/लवष्णुमाया

अलनरुद्र

प्रशासन

३६

६१०९१२

आठलवस-४, दै लेख

गोरखबहादु र / मनसरादे वी भगे

प्रशासन

३७

६११३११ लवलपन खनाल

बुिभूलम-१, कलपलवस्तु

छलवलाल/उमकला

तारापलत

प्रशासन

३८

६१०८१४ प्रकाश पन्थी

भन्भने -३, गुल्मी

लोकनाथ/वोमकुमारी

ठलगराम

प्रशासन

३९

६११२०७ पुनाराम शमाि

लढकपु र-३, दाङ्ग

भुलवराम/प्रेमकुमारी

लमिलाल

प्रशासन

लहक्मतबहादु र थापा
माझी
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महानगरपाललका, बाँ के
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
डु डु वा गाउँ पाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ

तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
स्वगिद्वारी नगरपाललका,
प्यूठान
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
मल्लरानी गाउँ पाललका,
प्यूठान
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
बङ्गलािुली गाउँ पाललका,
दाङ
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
गढवा गाउँ पाललका, दाङ

अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह
नेपालगञ्ज उप-

४०

६१०४५७ लबनोद कुवँर

नरपानी-१, अिाि खाँिी

लजतबहादु र / कमलादे वी

कुललवर

प्रशासन

४१

६१११२६ धमेन्द्र बेल्बासे

सैनामैना-११, रुपन्दे ही

रमानाथ/तुलसादे वी

बललराम

प्रशासन

४२

६१०९२९ महे श थापा ठे डी

लमही-५, दाङ्ग

बेगमबहादु र / श्यामाकला नामबहादु र

प्रशासन

४३

६१०५२८ अन्जु खड् का

दोहली-२, गुल्मी

केशबहादु र /नमी

भुपाल

प्रशासन

४४

६१००६६ द्रोणकुमार बोहरा

बाँ सगढी-८, बलदि या

शेरबहादु र /तोजी

रनलवर

प्रशासन

४५

६१०२४३ इन्द्रबहादु र के.सी.

झुला-३, रुकुम

खमबहादु र /पुलता

धनबहादु र

प्रशासन

४६

६१०४५२ सुभाष पौडे ल

कोहलपु र-१०, बाँके

लवष्णुप्रसाद/शारदा

लशवप्रसाद

प्रशासन

४७

६१०७९६ कुमार खड् का

िोराही-८, दाङ्ग

बालाराम/ लतलाकुमारी

दु गाि बहादु र

प्रशासन

४८

६११४७३ रुद्रलबर काकी

कोहलपु र-३, बाँ के

क्तखमे /धनसरी

ग्वामे

प्रशासन

४९

६१०२९२ खड् गबहादु र वली

बाँ सगढी-८, बलदि या

मेवालाल/कललसरा

नयनलसं

प्रशासन

राजापुर नगरपाललका, बलदि या

५०

६११४८५ आनन्दप्रसाद जैशी

ठाकुरबाबा-४, बलदि या

लडल्लीराज/शुलसला

लतलकप्रसाद

प्रशासन

राजापुर नगरपाललका, बलदि या

५१

६१०३८९ संगीता सुवेदी

वाणगंगा-३, कलपलवस्तु

खेमराज/झगा

पुरूषोत्तम

प्रशासन

५२

६१०५८९ सुलशलकुमार थापा

बनकटु वा-९, बाँ के

लडल्लीबहादु र / राधादे वी

कुलबहादु र

प्रशासन

५३

६१००५१ दामोदर पाण्डे

मलसना-८, रुपन्दे ही

गुनाखर/लुकमाया

बुक्तिप्रसाद

प्रशासन

५४

६१०३३२ टु कप्रसाद काफ्ले

छाँ यानाथ रारा-१३, मुगु

प्रेमप्रसाद/पाविती

लबष्णुप्रसाद

प्रशासन

५५

६१०२४८ लवनोद भुसाल

गुलररया-४, बलदि या

लवष्णुप्रसाद/ज्ञानु

दु गाि दत्त

प्रशासन

५६

६११२९८ मदन खड् का

खलंगा-९, रुकुम

खड् कबहादु र /ररमी

नन्दराम

प्रशासन

५७

६१११९४ शालीकराम वस्नेत

थारमारे -४, सल्यान

िनु /शलसली

पोस्तु

प्रशासन

गंगादे व गाउँ पाललका, रोल्पा

५८

६१०००२ राजेश बोहरा

लजमाली-५, सल्यान

गोरे /भूलम

सेरबहादु र

प्रशासन

पररवति न गाउँ पाललका, रोल्पा

५९

६१०८४८ प्रेमप्रसाद भट्टराइि

गेरुवा-५, बलदि या

खडानन्द/रत्नकला

नरहरर

प्रशासन

६०

६१०३४१

इश्मा-२, गुल्मी

लक्ष्मण/सीता

मोतीप्रसाद

प्रशासन

माडी गाउँ पाललका, रोल्पा

६१

६१०२१५ हे मराज उपाध्याय

बेलौरी-४, कञ्चनपु र

जयप्रकाश/दे वी

उदै राज

प्रशासन

लिवेणी गाउँ पाललका, रोल्पा

६२

६१०४७३ नर रावत

सकीदे उ -५, हुम्ला

लबरबान/वटु कला

रामे

प्रशासन

थबाङ्ग गाउँ पाललका, रोल्पा

६३

६१०७०५ इि श्वरराज पाण्डे य

िोराही-१५, दाङ्ग

ढु ण्डीराज/पाविता

ऋलषराज

प्रशासन

रुन्टीगढी गाउँ पाललका, रोल्पा

रिना गौतम पाण्डे
क्षेिी
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महानगरपाललका, बाँ के
शाक्तन्तनगर गाउँ पाललका,
दाङ
राजपु र गाउँ पाललका, दाङ
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
ठाकुरबाबा नगरपाललका,
बलदि या

लझमरुक गाउँ पाललका,
प्यूठान
रोल्पा नगरपाललका, रोल्पा
नौबलहनी गाउँ पाललका,
प्यूठान
सरुमारानी गाउँ पाललका,
प्यूठान
ऐरावती गाउँ पाललका, प्यूठान
लसस्ने गाउँ पाललका, रुकुम
(पूवि)

भूमे गाउँ पाललका, रुकुम
(पूवि)

अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह
सुवणिवती (सुलनल स्मृलत)

६४

६१०७१४ नुमाकान्त कालाथोकी स्यूजा-७, दाङ्ग

लवष्णुप्रसाद/उमादे वी

खुमानन्द

प्रशासन

६५

६१०८३६ बलराम पौडे ल

िुँजा-२, प्यूठान

रामप्रसाद/लमनाकुमारी

खेतुलाल

प्रशासन

सुनछहरी गाउँ पाललका, रोल्पा

६६

६१०६९९ इश्वरीप्रसाद खनाल

छिदे व-८, अिाि खाँ िी

नररश्वर/हुमकला

गंगाराम

प्रशासन

लुङ्री गाउँ पाललका, रोल्पा

६७

६१०१८७ झग्गु के.सी.

तु लसीपुर -७, दाङ्ग

टं कबहादु र /पूणिकला

खेमानन्द

लेखा

रुन्टीगढी गाउँ पाललका, रोल्पा

६८

६१०९७३ लपताम्वर मरालसनी

बुटवल-१३, रुपन्दे ही

कृष्णप्रसाद/राधा

लालमणी

लेखा

६९

६१०८७७ प्रलदपकुमार वली

शाक्तन्तनगर-७, दाङ्ग

इखबहादु र/रे वती

दलबहादु र

लेखा

७०

६१०३९२ भरत बस्नेत

वासुदेवपु र -५, बाँके

लोकबहादु र /मन्शरा

रत्नबहादु र

लेखा

७१

६१०८७३ टोपबहादु र शाही

डाडाफया-३, हुम्ला

ररउले /पुल्तीसरा

हकिधन

लेखा

७२

६११०८७ लालिन्द्र बुढा

तातोपानी-५, जुम्ला

काले /तुली

रामबहादु र

लेखा

७३

६१०३३३ सुलदप लसग्दे ल

मधुवन-९, बलदि या

बलराम/पलविा

पुण्यप्रसाद

लेखा

७४

६१०३३१ मधुसुदन गैरे

लसतगङ्गा-१२, अिािखाँिी

लबष्णुप्रसाद/कमला

धनेश्वर

लेखा

७५

६१०३३८ लिरन्जीवी न्यौपाने

लशवपुर-५, कलपलवस्तु

छलबलाल/रुकमाया

पुरुषोत्तम

आ.ले.प.

कोहलपु र नगरपाललका, बाँ के

७६

६१०१९६ सुरज राना

कोहलपु र-१, बाँ के

रुकबहादु र /िन्द्रमाया

बलबहादु र

लेखा

माडी गाउँ पाललका, रोल्पा

७७

६१०८७४ ध्रुवराज न्यौपाने

तु लसीपुर -७, दाङ्ग

नोक्तखराम/ जयन्तादे वी

गुरुप्रसाद

लेखा

पररवति न गाउँ पाललका, रोल्पा

७८

६१०४९४ शरद न्यौपाने

रामराम-२, नवलपरासी

ज्ञानेश्वर/राधा

दलधराम

लेखा

लुङ्री गाउँ पाललका, रोल्पा

७९

६११५०८ लक्ष्मण के.सी.

शाक्तन्तनगर-४, दाङ्ग

लशवप्रसाद/लडलाकुमारी

लटकाराम

लेखा

सुनछहरी गाउँ पाललका, रोल्पा

८०

६१०८५३ धनबहादु र ओली

तु लसीपुर -३, दाङ्ग

झुपलाल/नन्दकला

धमिलजत

लेखा

थबाङ्ग गाउँ पाललका, रोल्पा

८१

६१०३७१ नारायणराज लिपाठी

मैनापोखर-४, बलदि या

कलाधर/भद्री

लदननाथ

लेखा

८२

६११०९५ गणेश ओली

मुरु-५, रुकुम

तुललस/लालसरी

नोखु

लेखा

गाउँ पाललका, रोल्पा

लझमरुक गाउँ पाललका,
प्यूठान
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
गंगादे व गाउँ पाललका, रोल्पा
सरुमारानी गाउँ पाललका,
प्यूठान
नौबलहनी गाउँ पाललका,
प्यूठान
लिवेणी गाउँ पाललका, रोल्पा
सुवणिवती (सुलनल स्मृलत)
गाउँ पाललका, रोल्पा

लसस्ने गाउँ पाललका, रुकुम
(पूवि)
भूमे गाउँ पाललका, रुकुम
(पूवि)

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

६१११६७ काशीनाथ आिायि

खन-२, अिाि खाँ िी

लोकनाथ/शोभा

नरतुम

प्रशासन

२

६१०१५८ सानुबाबु खड् का

रुन्टीगढी-९, रोल्पा

लदििबहादु र / कृष्णादे वी

लवक्रमबहादु र

प्रशासन

३

६११३६९ अनन्तराज सुवेदी

काललका-३, बलदि या

परशु राम/सुलमिा

यदु नाथ

प्रशासन

४

६१०२७१ सुलदप डाँ गी

शे रवाङ्-५, रोल्पा

भिबहादु र / मनकुमारी

लभमबहादु र

प्रशासन
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश हुन िक्ने िंभाव्य ििूह

५

६११५०४ िेतबहादु र सेजवाल

वेलवा-७, बलदि या

हस्तबहादु र/रत्नाकुमारी

नरबहादु र

प्रशासन

६

६१०१२३ ईश्वरीप्रसाद पाण्डे

छिदे व-७, अिाि खाँिी

रलवलाल/धनकला

लबनीराम

प्रशासन

७

६१०४५० अलसम लिलमरे

सोनपुर -९, दाङ्ग

बसन्तराज/प्रेमकुमारी

िेतनाथ

प्रशासन

८

६१०१९९ लदललपकुमार आिायि

सोनपुर -५, दाङ्ग

बुक्तिराम/लक्ष्मीदे वी

लहमलाल

प्रशासन

९

६१११७२ केशव न्यौपाने

कालीगण्डकी-६, स्याङ्जा

यमलाल/तारादे वी

तुक्तल्सराम

प्रशासन

१०

६११४९९ तेजकुमार पाण्डे य

स्यूजा-४, दाङ्ग

पदमप्रसाद/दे वादे वी

िनश्याम

प्रशासन

११

६१०८५८ मधुकरमलण आिायि

खोलागाउँ -४, रुकुम

लवष्णुप्रसाद/लवमला

नारायणप्रसाद

प्रशासन

१२

६१०५६२ राजेन्द्रकुमार िन्द

राप्ती सोनारी-४, बाँके

खुमराज/लक्ष्मी

बीरबहादु र

प्रशासन

१३

६१०१९५ कुलबहादु र भण्डारी

साहारे -१, सुखेत

धनबहादु र / हररकला

दानबहादु र

प्रशासन

१४

६१०२०४ लवष्णुप्रसाद ज्ञवाली

सत्यवती-४, गुल्मी

केशवराज/हररकला

जयलाल

प्रशासन

१५

६१०९०१ प्रेमबहादु र रोका

बढै या-१, बलदि या

बुदे/सुलनता

लतललवर

प्रशासन

१६

६१११४३ हररप्रसाद गौतम

प्यूठान-३, प्यूठान

लनमराज/सरस्वता

हुताराज

प्रशासन

१७

६१०४११ गणेश खनाल

लपपलधारा-७, गुल्मी

क्तखमानन्द/हे मकुमारी

लोकहरी

प्रशासन

१८

६१००४५ रे कम पोख्रेल

वादीकोट-१, प्यूठान

टे कप्रसाद/ढका

डमु

प्रशासन

१९

६१०२३२ राजेन्द्र पौडे ल

पालणनी-३, अिाि खाँ िी

ओमनाथ/सरस्वती

रमानाथ

प्रशासन

२०

६११५८१ रामबहादु र बस्नेत

भूलमकास्थान-६, अिािखाँ िी

रुकुमबहादु र /सरस्वती

शोभाखर

प्रशासन

२१

६१०४४१ सुलनल लज.सी.

लझमरुक-६, प्यूठान

रे कमबहादु र /तारादे वी

भुपेन्द्रबहादु र

प्रशासन

२२

६१००३८ पुकार लालमछाने

धनौरी-५, दाङ्ग

लम्बोदर/अलनता

फसािराम

प्रशासन

२३

६१०३३६ रे गबहादु र डाँ गी

पररवति न -२, रोल्पा

बलवीर/साउनी

बुक्तिराम

प्रशासन

२४

६१०७३३ करलसंह राना

बैजनाथ-८, बाँ के

धमे /कुवारी

जैमल

प्रशासन

२५

६१०८९४ लगरीजाप्रसाद पन्थी

भन्भने -५, गुल्मी

क्तखमानन्द/नीमा

झलवन्द्र

प्रशासन

२६

६१०४२८ लनमराज सुवेदी

सुलनलस्मृलत-६, रोल्पा

प्रेमप्रसाद/इश्वरा

पुरुषोत्तम

प्रशासन

२७

६१११५१ नवराज खड् का

खारा-६, रुकुम

जोखे /कमला

प्रताप

प्रशासन

२८

६१००१४ नवीन न्यौपाने

तु लसीपुर -१८, दाङ्ग

पदमप्रसाद/जानकी

लटकाराम

प्रशासन

२९

६१०८५० लबनोद अलधकारी

डे उढाकला-९, बलदि या

पुष्पराज/खररका

पुण्यप्रसाद

प्रशासन

३०

६१०८६० हुकुम वली

ररम-७, सल्यान

कुलबहादु र /गोमती

लललतबहादु र

प्रशासन

३१

६१०४३३ बागलसंह ओली

लिवेणी-४, रुकुम पलिम

दे उराम/खीमा

लतललवर

प्रशासन

३२

६१००५३ नलवन सुवेदी

काललका-२, बलदि या

लजतप्रसाद/रुपा

कुलानन्द

प्रशासन

३३

६११३२४ लदपक पराजुली

कोहलपु र-३, बाँ के

खगेश्वर/दे लवकला

लहमलाल

प्रशासन

३४

६१०४३५ लवकाश पाण्डे य

िोराही-१४, दाङ्ग

पदमप्रसाद/ लदनादे वी

लिन्तामलण

प्रशासन
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यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर
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मिफाररश हुन िक्ने िंभाव्य ििूह

३५

६१०१७३ ओमप्रकाश पोख्रेल

खैरा-६, प्यूठान

फसािराम/धना

जुँगराज

प्रशासन

३६

६१०३४५ प्रलदप शमाि

स्वाठी-५, नवलपरासी

लशवलाल/िन्द्रवती

खडानन्द

प्रशासन

३७

६१०९३३

कोहलपु र-१२, बाँ के

टे कनाथ/लबना

टीकाराम

प्रशासन

३८

६११४४५ दामोदर लिलमरे

धमािवती-३, प्यूठान

लबष्णुप्रसाद/रे शमा

झलबन्द्रलाल

प्रशासन

३९

६१०३६७ दे वदत्त ररजाल

गरायला-४, रुकुम पलिम

हररहर/आलशका

प्रेमलाल

प्रशासन

४०

६१०२०९ यमबहादु र वली

लिवेणी-९, रोल्पा

तुक्तल्सराम/पृमती

लवरबल

प्रशासन

४१

६१०८५४ लालप्रसाद अयािल

कलपलवस्तु -६, कलपलवस्तु

महे श्वर/हररकला

शोभाखर

प्रशासन

४२

६१००४० लवक्रम पौडे ल

सैनामैना-२, रुपन्दे ही

गणे शकुमार/राधा

लालमणी

प्रशासन

४३

६१०८५९ डम्मरबहादु र बुढा

मगरागाडी-६, बलदि या

लवरबहादु र /पुष्पादे वी

प्रेमबहादु र

प्रशासन

४४

६११३८९ लवकाश पोख्रेल

तु लसीपुर -७, दाङ्ग

मुक्तिराम/ धमािकुमारी

लनलकण्ठ

प्रशासन

४५

६१०४८३ लदव्यज्योती पोखरे ल

लनश्ती-१, पाल्पा

िेमनप्रकाश/लक्ष्मीदे वी

लगरीराज

प्रशासन

४६

६११२९४ तेजकुमार शमाि

मुलसकोट-४, रुकुम पलिम

कृष्णप्रसाद/तेजकुमारी

गेदलाल

प्रशासन

४७

६११६१८ प्रेमप्रसाद पाण्डे

गज्याङकोट-९, जुम्ला

धनप्रसाद/धनकन्या

नन्दलाल

प्रशासन

४८

६१०८१० लवशेष अलधकारी

िोराही-१७, दाङ्ग

बसन्तराज/यशोदा

बलदे व

प्रशासन

४९

६१०२८३ गुन्जन ररजाल

िोराही-१५, दाङ्ग

ऋलषराम/दु गाि

भुवनेश्वर

प्रशासन

५०

६१०९१४ लवमल भण्डारी

माझकोट-८, प्यूठान

हुतराज/लदपा

मलनराम

प्रशासन

५१

६१०८२६ नारायण भुसाल

मगरागाडी-४, बलदि या

गाक्तिप्रसाद/दु गाि देवी

उदानन्द

प्रशासन

५२

६१०४९५ मोहनलवक्रम खड् का

खारा-६, रुकुम

जोखे /कमला

प्रतापे

प्रशासन

५३

६११४३९ युबराज शाही

नाथपुि -३, मुगु

पुरन/िन्दा

पट्ट

प्रशासन

५४

६१०५५० होमनाथ ढुं गाना

छाङ्छाङ्दी-९, स्याङ्जा

लबष्णुप्रसाद/लनमिला

अलिप्रसाद

प्रशासन

५५

६११३७१ लदपकप्रसाद गौतम

उत्तरगंगा-९, सुखेत

भक्तिराम/भद्रकाली

हररलाल

प्रशासन

५६

६११०८६ जनकबहादु र बोहरा

मल्लादे ही-१, बैतडी

लालमनी/रे वती

धनी

प्रशासन

५७

६११५६६ बोधराज भुसाल

लशवराज-५, कलपलवस्तु

लडलाराम/नेिकला

इन्द्रमणी

प्रशासन

५८

६१०५३६ जीवन काकी

खजुरा-३, बाँ के

लजमबहादु र /लवष्णुमाया

रुद्रबहादु र

प्रशासन

५९

६११३९४ लवक्रम के.सी.

बाँ सगढी-२, बलदि या

िन्द्रबहादु र /पलविा

दलबहादु र

प्रशासन

६०

६१०१९८ मनोहर बुढाथोकी

श्रीगाउँ -३, दाङ्ग

छलवलाल/नन्दाकलल

मानबहादु र

प्रशासन

६१

६११६३४ लनमबहादु र बुढाथोकी

िाँ दे करे न्जी-३, सल्यान

भद्रबहादु र /भुन्टी

बललवर

प्रशासन

६२

६११२९७ प्रदीप जैसी

शम्शेरगंज -४, बाँके

लशवप्रसाद/भद्रलशला

प्रमानन्द

प्रशासन

६३

६१०८९२ साधना लसंह

मुलसकोट-३, गुल्मी

पदमबहादु र / दे वीकुमारी

दे वबहादु र

प्रशासन

६४

६१०५०४ लतलक सुबेदी

तु लसीपुर -७, दाङ्ग

ताराप्रसाद/केशरी

अनन्तराम

प्रशासन

गोलवन्दप्रसाद
अलधकारी
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यो.क्र.नं.
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मिफाररश हुन िक्ने िंभाव्य ििूह

६५

६११०८१ भरत के.सी.

साँख-९,रुकुम

लडल्लीबहादु र / सालविीदे वी धमिलजत

प्रशासन

६६

६११२०५ गणेशराज बजगाँइि

बगनाहा-६, बलदि या

लदििराज/महामती

भानुभि

प्रशासन

६७

६११४११ शैलेशकुमार काकी

लपपलधारा-८, गुल्मी

शेरबहादु र /ललला

धनबहादु र

प्रशासन

६८

६११६१६ रमा पौडे ल

भूलमकास्थान-१०, अिाि खाँ िी डासुराम/तुलसा

जयलाल

प्रशासन

६९

६१०८९७ गणेश गौतम

िोराही-१६, दाङ्ग

बाबुलाल/लमनाकुमारी

धनलजत

प्रशासन

७०

६१११६६ सागर ओली

खजुरा-२, बाँ के

लोकबहादु र / मधुकुमारी

लभमबहादु र

प्रशासन

७१

६१०८०१ भोजलाल थारु

राजापुर -६, बलदि या

तोरीप्रसाद/जगनीया

लिल्लु

प्रशासन

७२

६११४९३ क्तस्मता बेल्वासे

लशतगंगा-८, अिािखाँिी

रे नुप्रसाद/ लबनाकुमारी

ररक्तखराम

प्रशासन

७३

६११५५६ लवकाश ज्ञवाली

लालमलटया-९, दाङ्ग

श्यामबहादु र /पदमादे वी

धनेश्वर

प्रशासन

७४

६१०००४ उज्जवल पौडे ल

िोराही-१८, दाङ्ग

लजवराज/राधा

नारायणप्रसाद

प्रशासन

७५

६१०६७३ लदपक के.सी.

बैजनाथ-३, बाँ के

नुमबहादु र /लक्ष्मी

कुमारो

प्रशासन

७६

६११३६६ ऋलषराम लधताल

राजापुर -६, बलदि या

छलवरमण/शुभद्रा

पूणिप्रसाद

प्रशासन

७७

६१०७८१ भैरबबहादु र धरला

लिपु रासुन्दरी-३, डोल्पा

डम्बरबहादु र /लवष्णुदेवी

मनबहादु र

प्रशासन

७८

६१११३० श्यामबहादु र लबष्ट

खुङ्ग-१, प्यूठान

बोमबहादु र /अमृता

जेमबहादु र

प्रशासन

७९

६१०६१८ लदनेशकुमार नेपाली

धनाि -५, दाङ्ग

डम्बरबहादु र /तारादे वी

जगतराम

प्रशासन

८०

६११३६०

राप्तीसोनारी-३, बाँके

लहराबहादु र /लिनाकुमारी

कणिबहादु र

प्रशासन

८१

६१०२६९ िन्द्रबहादु र राना

लम्कीिुहा-१, कैलाली

तुक्तल्सराम/ धनीदे वी

मािे

प्रशासन

८२

६११५८३ लदपलशका ओली

मुरु-४, रुकुम

नरबहादु र /लवष्णु

तुललस

प्रशासन

८३

६१०४३० पदमप्रसाद ररजाल

सुलनलस्मृलत-१, रोल्पा

शोभाकर/लललादे वी

िेतप्रसाद

प्रशासन

८४

६१०९२८ ऋलषराम भुसाल

मालारानी-९, अिािखाँिी

कमलप्रसाद/तारा

लभमलाल

प्रशासन

८५

६१०१६४ टं कबहादु र थापा

धरमपानी-३, प्यूठान

लोकबहादु र /राधा

नन्दबहादु र

प्रशासन

८६

६१११४२ कृष्णप्रसाद अलधकारी

भैरवी-४, दै लेख

हे मराज/पदमकला

बालाराम

प्रशासन

८७

६११५१३ लेखनाथ गौतम

पदनाह-४, बलदि या

इश्वरीप्रसाद/ लडलकुमारी

कृष्णनन्द

प्रशासन

८८

६१०७७८ गंगाबहादु र िलतिमगर

दलङ्गशरण-२, दाङ्ग

भरतमलण/ लवक्तष्णकुमारी

लपमलाल

प्रशासन

८९

६१०२८८ लदवानाथ पोख्रेल

मधुवन-९, बलदि या

भाष्कर/लललादे वी

मधुसुदन

प्रशासन

९०

६१०००१ लालिन्द्र बुढाथोकी

ममिपररकाँ डा-१, सल्यान

गगन/रलत

धने

प्रशासन

९१

६१०००७ िेतबहादु र वली

मधुवन-६, बलदि या

गंगाबहादु र /पदमी

मंगले

प्रशासन

९२

६१०९२६ गोलबन्दप्रसाद खनाल

गंगापरस्पुर -१, दाङ्ग

टोपलाल/केशरी

मोतीराम

प्रशासन

९३

६१११५३ गणेशबहादु र ओली

पे उिा-१, रुकुम

सलतराम/लवमाि

दललवर

प्रशासन

मोहनबहादु र
थापामगर
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अस्थायी योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

६१०९०६ नििज पोखिे ल

सुयिप्रसाद

कृष्णप्रसाद

२

६११४०२ जिक बोहिव

बीरबहादु र

िने

३

६१०६०२ मििवज थवपव

लदलबहादु र

दलबहादु र

४

६१०६८० िवइटमि
ु पौडेल

िक्रपाणी

लवष्णुप्रसाद

५

६१००१९ वर्श्र् पौडेल

कुलप्रसाद

ज्ञामुप्रसाद

६

६१०५०९ िंगीत र्ढ
ु वथोकी

दले

च्योसु

७

६१०६९५ िवर्न्रिवथ थवरु

रामप्रसाद

खुलसराम

८

६१००६७ झक्कुप्रिवद आचवर्ा

हररप्रसाद

दु गाि दत्त

९

६१००९० डडल्लीप्रिवद उपवध्र्वर्

पद्ममाखर

उदे

१०

६१०४३२ गमबहवदिु डवगी

मनबहादु र

नरलवर

११

६११४०५ बबष्णब
ु हवदिु खड्कव

टु कबहादु र

रुमानलसंह

१२

६१०७४० िमेश खड्कव

दलबहादु र

धनलसङ

१३

६१००७० कमल िेपवली

लोकबहादु र

रणबहादु र

१४

६१०४५८ बबक्क्क निसमिे

लोकमणी

लडलाराम

१५

६११०४३ कृष्णबहवदिु बढ
ु व क्षेत्री

लसरा

साइमल

१६

६१०४१८ ददपक बढ
ु वथोकी

कलवराम

केवल

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस लवज्ञापनमा ललक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाितािको लालग छनौट भई अन्तवाितािमा सक्तम्मललन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बक्तित उम्मे दवारले 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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लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २६३/०७६-७७
मिम िः २०७६।०८।२८
आयोगको दाङ्ग कायाि लयको स्थानीय तह अन्तगित मवज्ञापन नं. १४४१०/०७५-७६ (िमहला), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह छै ठौं तह,
अलधकृत पदको माग पद संख्या १० (दश) का लालग ललक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाितािको लालग छनौट भएका २५ (पच्चीस) जना उम्मे दवारहरुको
लमलत २०७६।०८।१८ दे क्तख २७ गते सम्म अन्तवाि ताि संिालन भएकोमा अन्तवाितािमा उपक्तस्थत २५ (पच्चीस) जना उम्मे दवारहरुमध्ये रोल नं.
६१०१९४, ६११३१४, ६१०१४७, ६११३३७, ६१०८९०, ६१०५२८, ६१०३८९ र ६१०३४१ का उम्मे दवारहरु लव.नं. १४४०९।०७५-७६ (खुला) तफि
लसफाररश भइसकेकोले बाँ की उम्मे दवारहरुको अन्तवाि ताि , सामूलहक परीक्षण, सूिना प्रलवलध सीप परीक्षण र ललक्तखत परीक्षा समेतको
प्राप्तां कको आधारमा दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मे दवारहरुको रोजाइको प्राथलमकताक्रम बमोलजम दे हायका
स्थानीय तहहरुमा स्थायी लनयु क्तिको लालग संिीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७६।०८।२८ मा
लनणि य भएको हुँ दा सम्बक्तित सबैको जानकारीको लालग यो सूिना 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 स्थानीय
ििूह

१

६११३१२ लवलनता अलधकारी

राप्ती-३, दाङ्ग

गोलवन्द/लवन्दु

नारायण

प्रशासन

२

६१०६७१ पुष्पालता िती

जुगँर-४, रोल्पा

टे कबहादु र /गौसरा

जसलवर

प्रशासन

३

६१११२३ रमा खड् का

तु लसीपुर -४, दाङ्ग

पसिबहादु र /कस्तुरा

रुद्रलवर

प्रशासन

४

६११५२० तुल्सी राना

तु लसीपुर -१, दाङ्ग

रे शमबहादु र /रुद्रकुमारी बुक्तिबल

प्रशासन

५

६१०४६३ तेजा गैरे

िोराही-१७, दाङ्ग

लोकमणी/शोभा

पलतराम

प्रशासन

६

६१००६५ शान्ता िती

सोरहवा-९, बलदि या

लतलबहादु र /लनमिला

तेजबहादु र

प्रशासन

७

६१०२२३ हरीकुमारी ितीमगर

ललवाङ्ग-३, रोल्पा

मनबहादु र /कमला

साङले

प्रशासन

८

६११३७४ शान्ती के.सी.

लालटकोइली-९, सुखेत

बमबहादु र

प्रशासन

९

६१०१६१ गौरीकुमारी शाही

दु ल्लु-१३, दै लेख

नरबहादु र /भवानसरी

गोठु

प्रशासन

१०

६१०२५५ शोभा पौडे ल

बैजनाथ-६, बाँ के

नरहरी/अन्नपूणि

बसन्तराज

प्रशासन

लहक्मतबहादु र /
रे शमकुमारी

ह
तुल्सीपुर उप-महानगरपाललका,
दाङ
तुल्सीपुर उप-महानगरपाललका,
दाङ
तुल्सीपुर उप-महानगरपाललका,
दाङ
तुल्सीपुर उप-महानगरपाललका,
दाङ
लमही नगरपाललका, दाङ
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
राजापुर नगरपाललका, बलदि या

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

६१०८९२ साधना लसंह

ठे गाना
मुलसकोट-३, गुल्मी

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

पदमबहादु र / दे वीकुमारी दे वबहादु र
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मिफाररश हुन िक्ने िंभाव्य ििूह

प्रशासन

अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

२

६११५५८ लक्ष्मी राना

३

६११६१६ रमा पौडे ल

४

६११४९३ क्तस्मता बेल्वासे

५

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश मिफाररश भएको स्थानीय
ििूह

ह

बले /लशतली

जगे

प्रशासन

डासुराम/तुलसा

जयलाल

प्रशासन

लशतगंगा-८, अिािखाँिी

रे नुप्रसाद/ लबनाकुमारी

ररक्तखराम

प्रशासन

६११५८३ लदपलशका ओली

मुरु-४, रुकुम

नरबहादु र /लवष्णु

तुललस

प्रशासन

६

६१०८७९ लनमा डाँगी

लिवेणी-९, रुकुम पलिम

भालगराम/क्तखमाकुमारी

पदमबहादु र

प्रशासन

७

६१०६८० नाइटमुन पौडे ल

दाँ खाक्वाडी-४, प्यूठान

िक्रपाणी/सीता

लवष्णुप्रसाद

प्रशासन

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

िौरजहारी-१०, रुकुम
भूलमकास्थान-१०,
अिाि खाँ िी

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस लवज्ञापनमा ललक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाितािको लालग छनौट भई अन्तवाितािमा सक्तम्मललन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बक्तित उम्मे दवारले 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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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २६४/०७६-७७
मिम िः २०७६।०८।२८
आयोगको दाङ्ग कायािलयको स्थानीय तह अन्तगित मवज्ञापन नं. १४४११/०७५-७६ (आ.ज.), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह छै ठौं तह, अलधकृत
पदको माग पद संख्या ७ (सात) का लालग ललक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाि ताि को लालग छनौट भएका २२ (बाइस) जना उम्मेदवारहरुको लमलत
२०७६।०८।१८ दे क्तख २७ गते सम्म अन्तवाि ताि संिालन भएकोमा अन्तवाितािमा उपक्तस्थत २० (बीस) जना उम्मेदवारहरुमध्ये रोल नं . ६१०८१६, ६१०९२७,
६१०९२९, ६११४६७ र ६१०१९६ का उम्मेदवारहरु लव.नं. १४४०९।०७५-७६ (खुला) तफि र रोल नं. ६११५२०, ६१०६७१ र ६१०२२३ का उम्मे दवारहरु
लव.नं. १४४१०।०७५-७६ (मलहला) तफि लसफाररश भइसकेकोले बाँकी १२ (बाह्र) उम्मे दवारहरुको अन्तवाि ताि , सामूलहक परीक्षण, सूिना प्रलवलध सीप
परीक्षण र ललक्तखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मे दवारहरुको रोजाइको
प्राथलमकताक्रम बमोलजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी लनयुक्तिको लालग संिीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी
लमलत २०७६।०८।२८ मा लनणिय भएको हुँ दा सम्बक्तित सबैको जानकारीको लालग यो सूिना 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

६१०७१२ लदपेन्द्र श्रेष्ठ

खलंगा-३, प्यूठान

मोतीकुमार/सरस्वती

ढु ण्डीप्रसाद

प्रशासन

२

६११०४२ प्रलवणकुमार राना

िौरजहारी-२, रुकुम पलिम

भरदे /मािी

जयलाल

प्रशासन

३

६१०३०३ कमल िौधरी

वारवलदि या-२, बलदि या

खुलशया/रोइनी

गंगुवा

प्रशासन

४

६१०७७५ नेवलाल िलति

उठरापुर -२, बाँ के

भोपबहादु र /नन्दकली

शोभाराम

प्रशासन

५

६११५५८ लक्ष्मी राना

िौरजहारी-१०, रुकुम

बले /लशतली

जगे

प्रशासन

६

६११११८ लक्ष्मीप्रसाद िौधरी

लमही-२, दाङ्ग

रामलखन/कुन्की

थेमन

प्रशासन

७

६१०२५७ भरतकुमार बुढामगर

कोिाि वाङ-४, रोल्पा

लटल्कु/आयतमाला

अलदल

प्रशासन

नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१

६१०८०१ भोजलाल थारु

२

६११३६०

३

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश हुन िक्ने िंभाव्य ििूह

राजापु र -६, बलदि या

तोरीप्रसाद/जगनीया

लिल्लु

प्रशासन

राप्तीसोनारी-३, बाँ के

लहराबहादु र /लिनाकुमारी

कणिबहादु र

प्रशासन

६१०२६९ िन्द्रबहादु र राना

लम्कीिुहा-१, कैलाली

तुक्तल्सराम/ धनीदे वी

मािे

प्रशासन

४

६१०७७८ गंगाबहादु र िलतिमगर

दलङ्गशरण-२, दाङ्ग

भरतमलण/ लवक्तष्णकुमारी

लपमलाल

प्रशासन

५

६१०६९५ रलवन्द्रनाथ थारु

राजापु र -६, बलदि या

रामप्रसाद/भवनी

खुलसराम

प्रशासन

मोहनबहादु र
थापामगर

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस लवज्ञापनमा ललक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाि ताि को लालग छनौट भई अन्तवाि ताि मा सक्तम्मललन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बक्तित उम्मे दवारले 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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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २६५/०७६-७७
मिम िः २०७६।०८।२८
आयोगको दाङ्ग कायाि लयको स्थानीय तह अन्तगित मवज्ञापन नं. १४४१२/०७५-७६ (ििेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह छै ठौं तह,
अलधकृत पदको माग पद संख्या ५ (पाँ ि) का लालग ललक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाि ताि को लालग छनौट भएका ५ (पाँ ि) जना उम्मे दवारहरुको लमलत
२०७६।०८।१८ दे क्तख २७ गते सम्म अन्तवाि ताि संिालन भएकोमा अन्तवाि ताि मा उपक्तस्थत ५ (पाँ ि) जना उम्मे दवारहरुमध्ये रोल नं. ६११३०६ का
उम्मे दवार लव.नं. १४४०९।०७५-७६ (खुला) तफि लसफाररश भइसकेकोले बाँ की ४ (िार) जना उम्मे दवारहरुको अन्तवाि ताि , सामूलहक परीक्षण,
सूिना प्रलवलध सीप परीक्षण र ललक्तखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
उम्मे दवारहरुको रोजाइको प्राथलमकताक्रम बमोलजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी लनयु क्तिको लालग संिीय मालमला तथा सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७६।०८।२८ मा लनणि य भएको हुँ दा सम्बक्तित सबैको जानकारीको लालग यो सूिना 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

६१०६८२ महे शकुमार यादव

गंगापु र-८, बाँ के

श्यामलवहारी/ गीताकुमारी परशु राम

प्रशासन

२

६१०४०३ रमपत मल्लाह

सूयिपुरा-७, रुपन्दे ही

कम्मल/सुलशला

भालगरथी

प्रशासन

३

६१०३२६ उपमन्यू लिपाठी

मिाि वारी-६, रुपन्दे ही

दे लवप्रसाद/दु गाि वती

दु लारे

प्रशासन

४

६११०५७ कृष्णनाथ पाण्डे य

कलपलवस्तु -१, कलपलवस्तु

लवष्णुप्रसाद/ जकशाली

महे श्वरप्रसाद

प्रशासन

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस लवज्ञापनमा ललक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाि ताि को लालग छनौट भई अन्तवाि ताि मा सक्तम्मललन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बक्तित उम्मे दवारले 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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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २६६/०७६-७७
मिम िः २०७६।०८।२८
आयोगको दाङ्ग कायाि लयको स्थानीय तह अन्तगित मवज्ञापन नं. १४४१३/०७५-७६ (दमल ), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह छै ठौं तह,
अलधकृत पदको माग पद संख्या २ (दु ई) का लालग ललक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाितािको लालग छनौट भएका ४ (िार) जना उम्मे दवारहरुको लमलत
२०७६।०८।१८ दे क्तख २७ गते सम्म अन्तवाि ताि संिालन भएकोमा अन्तवाि ताि मा उपक्तस्थत ४ (िार) जना उम्मे दवारहरुको अन्तवाि ताि , सामूलहक
परीक्षण, सूिना प्रलवलध सीप परीक्षण र ललक्तखत परीक्षा समेतको प्राप्तां कको आधारमा दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
उम्मे दवारहरुको रोजाइको प्राथलमकताक्रम बमोलजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी लनयु क्तिको लालग संिीय मालमला तथा सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७६।०८।२८ मा लनणि य भएको हुँ दा सम्बक्तित सबैको जानकारीको लालग यो सूिना 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

६१०९१० लमिलाल लव.के.

बाँ लफकोट-४, रुकुम

हस्ते/अगन्ती

रनलवर

प्रशासन

२

६११५७२ सुयि नेपाली

रै नोदे वी छहरा-६, पाल्पा

लशवलाल/लनमकला

शलशधर

प्रशासन

तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के

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

६१०६१८ लदनेशकुमार नेपाली

धनाि -५, दाङ्ग

डम्बरबहादु र /तारादे वी

जगतराम

प्रशासन

२

६१००७० कमल नेपाली

वीरे न्द्रनगर-१०, सुखेत

लोकबहादु र /िीना

रणबहादु र

प्रशासन

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस लवज्ञापनमा ललक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाि ताि को लालग छनौट भई अन्तवाि ताि मा सक्तम्मललन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बक्तित उम्मे दवारले 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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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २६७/०७६-७७
मिम िः २०७६।०८।२८
आयोगको दाङ्ग कायाि लयको स्थानीय तह अन्तगित मवज्ञापन नं. १४४१४/०७५-७६ (अपांग), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह छै ठौं तह,
अलधकृत पदको माग पद संख्या २ (दु ई) का लालग ललक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाितािको लालग छनौट भएका १३ (ते ह्र) जना उम्मे दवारहरुको लमलत
२०७६।०८।१८ दे क्तख २७ गते सम्म अन्तवाि ताि संिालन भएकोमा अन्तवाि ताि मा उपक्तस्थत ११ (एिार) जना उम्मे दवारहरुमध्ये रोल नं. ६११४७३ र
६१०४९४ का उम्मे दवारहरु लव.नं. १४४०९।०७५-७६ (खुला) तफि लसफाररश भैसकेकोले बाँ की ९ (नौ) जना उम्मे दवारहरुको अन्तवािताि ,
सामूलहक परीक्षण, सूिना प्रलवलध सीप परीक्षण र ललक्तखत परीक्षा समेतको प्राप्तां कको आधारमा दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोले उम्मे दवारहरुको रोजाइको प्राथलमकताक्रम बमोलजम दे हायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी लनयु क्तिको लालग संिीय मालमला तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७६।०८।२८ मा लनणि य भएको हुँ दा सम्बक्तित सबैको जानकारीको लालग यो सूिना
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

६११५५५ तेजबहादु र लसंह

आरीगाउँ -१, सुखेत

लजतबहादु र /लललावती

लििबहादु र

प्रशासन

२

६१०४६१ अमृत दहाल

िोराही-१६, दाङ्ग

पलतराम/नैनी

लोतु

प्रशासन

नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के
तुल्सीपुर उपमहानगरपाललका, दाङ

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

६१०९३३

२

उम्मे दवारको नाि थर

गोलवन्दप्रसाद
अलधकारी

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

मिफाररश हुन िक्ने िंभाव्य ििूह

कोहलपु र-१२, बाँके

टे कनाथ/लबना

टीकाराम

प्रशासन

६१०८५४ लालप्रसाद अयािल

कलपलवस्तु -६, कलपलवस्तु

महे श्वर/हररकला

शोभाखर

प्रशासन

३

६११३८९ लवकाश पोख्रेल

तु लसीपुर -७, दाङ्ग

मुक्तिराम/ धमािकुमारी

लनलकण्ठ

प्रशासन

४

६११६१६ रमा पौडे ल

भूलमकास्थान-१०, अिाि खाँ िी डासुराम/तुलसा

जयलाल

प्रशासन

५

६१०७८१ भैरबबहादु र धरला

लिपु रासुन्दरी-३, डोल्पा

डम्बरबहादु र /लवष्णुदेवी

मनबहादु र

प्रशासन

६

६११५१३ लेखनाथ गौतम

पदनाह-४, बलदि या

इश्वरीप्रसाद/ लडलकुमारी

कृष्णनन्द

प्रशासन

७

६१००९० लडल्लीप्रसाद उपाध्याय लतलेपाटा-१, दै लेख

पद्ममाखर/पाविती

उदे

प्रशासन

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस लवज्ञापनमा ललक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाि ताि को लालग छनौट भई अन्तवाि ताि मा सक्तम्मललन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बक्तित उम्मे दवारले 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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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २६८/०७६-७७
मिम िः २०७६।०८।२८
आयोगको दाङ्ग कायाि लयको स्थानीय तह अन्तगित मवज्ञापन नं. १४४१५/०७५-७६ (मप.क्षे.), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह छै ठौं तह,
अलधकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लालग ललक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाि ताि को लालग छनौट भएका १२ (बाह्र) जना उम्मे दवारहरुको लमलत
२०७६।०८।१८ दे क्तख २७ गते सम्म अन्तवाि ताि संिालन भएकोमा अन्तवाि ताि मा उपक्तस्थत १२ (बाह्र) जना उम्मे दवारहरुमध्ये रोल नं. ६१११९७,
६१०३३२, ६१०८७३, ६१०९३०, ६१०४७३, ६१०८१५ र ६११०८७ का उम्मे दवारहरु लव.नं. १४४०९।०७५-७६ (खुला) तफि लसफाररश
भइसकेकोले बाँ की ५ (पाँ ि) जना उम्मे दवारहरुको अन्तवाि ताि , सामूलहक परीक्षण, सूिना प्रलवलध सीप परीक्षण र ललक्तखत परीक्षा समेतको
प्राप्तां कको आधारमा दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मे दवारहरुको रोजाइको प्राथलमकताक्रम बमोलजम दे हायका
स्थानीय तहहरुमा स्थायी लनयु क्तिको लालग संिीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७६।०८।२८ मा
लनणि य भएको हुँ दा सम्बक्तित सबैको जानकारीको लालग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।
मिफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

६१०३८१ लमनराज ररमाल

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

ढकारी-१, अछाम

कृष्णराज/क्तखमादे वी

बाजेको नाि
धमिराज

मिफाररश

मिफाररश भएको

ििूह

स्थानीय ह

प्रशासन

नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका, बाँ के

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

६११६१८ प्रेमप्रसाद पाण्डे

गज्याङकोट-९, जुम्ला

धनप्रसाद/धनकन्या

नन्दलाल

प्रशासन

२

६१००६९ सनत दवाडी

खलंगा-३, जाजरकोट

मुक्तिनाथ/सीता

श्रीधर

प्रशासन

३

६११४३९ युबराज शाही

नाथपुि -३, मुगु

पुरन/िन्दा

पट्ट

प्रशासन

४

६१०७८१ भैरबबहादु र धरला

लिपु रासुन्दरी-३, डोल्पा

डम्बरबहादु र /लवष्णुदेवी

मनबहादु र

प्रशासन

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

______________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव

नोटिः
यस लवज्ञापनमा ललक्तखत परीक्षाबाट अन्तवाि ताि को लालग छनौट भई अन्तवाि ताि मा सक्तम्मललन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बक्तित उम्मे दवारले 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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लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २६९/०७५-७६
मिम िः२०७६।०८।२८
आयोगको दाङ्ग कायािलयको स्थानीय लनकाय अन्तगित मवज्ञापन नम्बर १४४०९/०७५-७६ (खुला), १४४१०/०७५-७६ (िमहला), १४४११/०७५७६ (आ.ज.), १४४१२/०७५-७६ (ििेशी), १४४१३/०७५-७६ (दमल ), १४४१४/०७५-७६ (अपांग) र १४४१५/०७५-७६ (मप.क्षे.), प्रशासन
सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छै ठौं तह, अलधकृत पदमा लनयुक्तिका लालग लसफाररश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तां कको आधारमा
रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूिी लमलत २०७६।०८।२८ को लनणियानुसार सम्बक्तित सबैको जानकारीको लालग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको िुची:
यो.क्र.
नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

मिफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

खुला/
मिफाररश
ििावेशी
िेवा

स्थानीय मनकाय

१

६१११९७ केशव बुढा

14409/075-76

खुला

प्रशासन

खजुरा गाउँ पाललका, बाँके

२

६१००११

दामोदर ज्ञवाली

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

३

६११३३०

लवमल पौडे ल

14409/075-76

खुला

प्रशासन

बाँसगढी नगरपाललका, बलदि या

४

६१०१९४ लक्ष्मी पौडे ल

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

५

६११३१४

शुलसला थापा

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

६

६१०३४७ लशलशर लिलमरे

14409/075-76

खुला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

७

६१०१८९ लोकनाथ उपाध्याय

14409/075-76

खुला

प्रशासन

लमही नगरपाललका, दाङ

८

६१०८१५ मदनबहादु र रावत

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

९

६१०४२७ लोकप्रसाद ढकाल

14409/075-76

खुला

प्रशासन

बारबलदि या नगरपाललका, बलदि या

१०

६१०८२१ लवकास ज्ञवाली

14409/075-76

खुला

प्रशासन

राप्ती गाउँ पाललका, दाङ

११

६१०४४९ लिरन्जीवी खड् का

14409/075-76

खुला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

१२

६१०१४७ पुस्पा लिलमरे

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

१३

६१०९२७ लवमल गुरुङ

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

१४

६१०३१६ लेखनाथ आिायि

14409/075-76

खुला

प्रशासन

दङ्गीशरण गाउँ पाललका, दाङ

१५

६१०३२८ माधव पौडे ल

14409/075-76

खुला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

१६

६१०७०३ भुलवन्द्रप्रसाद कडे ल

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

१७

६१०९७८ लदललपकुमार िन्द

14409/075-76

खुला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ
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यो.क्र.
नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

मिफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

खुला/
मिफाररश
ििावेशी
िेवा

स्थानीय मनकाय

१८

६१०९१६ प्रशासन ओली

14409/075-76

खुला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

१९

६१०८५२ ओमबहादु र राना क्षेिी

14409/075-76

खुला

प्रशासन

डु डु वा गाउँ पाललका, बाँके

२०

६११३३७ सलबता लतवारी

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

२१

६११४८३ भेषराज िन्द

14409/075-76

खुला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

२२

६१०९७९ कणिबहादु र हमाल

14409/075-76

खुला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

२३

६१०२९३ महे श के.सी.

14409/075-76

खुला

प्रशासन

प्यूठान नगरपाललका, प्यूठान

२४

६११३०६ लबजयकुमार यादव

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नरै नापुर गाउँ पाललका, बाँके

२५

६१०८६७ रे शम ओली

14409/075-76

खुला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

२६

६११५२७ पुरनिन्द्र आिायि

14409/075-76

खुला

प्रशासन

स्वगिद्वारी नगरपाललका, प्यूठान

२७

६११५५१ िन्द्रमलन लिलमरे

14409/075-76

खुला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

२८

६१०९३० तेजेन्द्र रोकाया

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

२९

६१०३२९ गोपाल न्यौपाने

14409/075-76

खुला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

३०

६१११९१

14409/075-76

खुला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

३१

६१०२३८ केदारप्रसाद अलधकारी

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

३२

६११५७५ अलनल आिायि

14409/075-76

खुला

प्रशासन

मल्लरानी गाउँ पाललका, प्यूठान

३३

६११४६७ वालप्रसाद श्रेष्ठ

14409/075-76

खुला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

३४

६१०८१६ आशाराम िौधरी

14409/075-76

खुला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

३५

६१०८९० दीपा सुवेदी

14409/075-76

खुला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

३६

६१०९१२ लहक्मतबहादु र थापा माझी

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

३७

६११३११

14409/075-76

खुला

प्रशासन

बङ्गलािुली गाउँ पाललका, दाङ

३८

६१०८१४ प्रकाश पन्थी

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

३९

६११२०७ पुनाराम शमाि

14409/075-76

खुला

प्रशासन

गढवा गाउँ पाललका, दाङ

४०

६१०४५७ लबनोद कुवँर

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

४१

६१११२६ धमेन्द्र बेल्बासे

14409/075-76

खुला

प्रशासन

शाक्तन्तनगर गाउँ पाललका, दाङ

४२

६१०९२९ महे श थापा ठे डी

14409/075-76

खुला

प्रशासन

राजपुर गाउँ पाललका, दाङ

४३

६१०५२८ अन्जु खड् का

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

लभमप्रसाद बसेल

लवलपन खनाल
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यो.क्र.
नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

मिफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

खुला/
मिफाररश
ििावेशी
िेवा

स्थानीय मनकाय

४४

६१००६६ द्रोणकुमार बोहरा

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

४५

६१०२४३ इन्द्रबहादु र के.सी.

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

४६

६१०४५२ सुभाष पौडे ल

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

४७

६१०७९६ कुमार खड् का

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

४८

६११४७३ रुद्रलबर काकी

14409/075-76

खुला

प्रशासन

ठाकुरबाबा नगरपाललका, बलदि या

४९

६१०२९२ खड् गबहादु र वली

14409/075-76

खुला

प्रशासन

राजापुर नगरपाललका, बलदि या

५०

६११४८५ आनन्दप्रसाद जैशी

14409/075-76

खुला

प्रशासन

राजापुर नगरपाललका, बलदि या

५१

६१०३८९ संगीता सुवेदी

14409/075-76

खुला

प्रशासन

लझमरुक गाउँ पाललका, प्यूठान

५२

६१०५८९ सुलशलकुमार थापा

14409/075-76

खुला

प्रशासन

रोल्पा नगरपाललका, रोल्पा

५३

६१००५१ दामोदर पाण्डे

14409/075-76

खुला

प्रशासन

नौबलहनी गाउँ पाललका, प्यूठान

५४

६१०३३२ टु कप्रसाद काफ्ले

14409/075-76

खुला

प्रशासन

सरुमारानी गाउँ पाललका, प्यूठान

५५

६१०२४८ लवनोद भुसाल

14409/075-76

खुला

प्रशासन

ऐरावती गाउँ पाललका, प्यूठान

५६

६११२९८ मदन खड् का

14409/075-76

खुला

प्रशासन

लसस्ने गाउँ पाललका, रुकुम (पूवि)

५७

६१११९४ शालीकराम वस्नेत

14409/075-76

खुला

प्रशासन

गंगादे व गाउँ पाललका, रोल्पा

५८

६१०००२ राजेश बोहरा

14409/075-76

खुला

प्रशासन

पररवति न गाउँ पाललका, रोल्पा

५९

६१०८४८ प्रेमप्रसाद भट्टराइि

14409/075-76

खुला

प्रशासन

भूमे गाउँ पाललका, रुकुम (पूवि)

६०

६१०३४१ रिना गौतम पाण्डे क्षेिी

14409/075-76

खुला

प्रशासन

माडी गाउँ पाललका, रोल्पा

६१

६१०२१५ हे मराज उपाध्याय

14409/075-76

खुला

प्रशासन

लिवेणी गाउँ पाललका, रोल्पा

६२

६१०४७३ नर रावत

14409/075-76

खुला

प्रशासन

थबाङ्ग गाउँ पाललका, रोल्पा

६३

६१०७०५ इि श्वरराज पाण्डे य

14409/075-76

खुला

प्रशासन

रुन्टीगढी गाउँ पाललका, रोल्पा

६४

६१०७१४ नुमाकान्त कालाथोकी

14409/075-76

खुला

प्रशासन

सुवणिवती (सुलनल स्मृलत) गाउँ पाललका, रोल्पा

६५

६१०८३६ बलराम पौडे ल

14409/075-76

खुला

प्रशासन

सुनछहरी गाउँ पाललका, रोल्पा

६६

६१०६९९ इश्वरीप्रसाद खनाल

14409/075-76

खुला

प्रशासन

लुङ्री गाउँ पाललका, रोल्पा

६७

६१०१८७ झग्गु के.सी.

14409/075-76

खुला

लेखा

रुन्टीगढी गाउँ पाललका, रोल्पा

६८

६११३१२

14410/075-76

मलहला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

६९

६१०६७१ पुष्पालता िती

14410/075-76

मलहला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

लवलनता अलधकारी
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यो.क्र.
नं.

रोल नं.

७०

६१११२३

७१

उम्मेदवारको नाि थर
रमा खड् का

मिफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

खुला/
मिफाररश
ििावेशी
िेवा

स्थानीय मनकाय

14410/075-76

मलहला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

६११५२० तुल्सी राना

14410/075-76

मलहला

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

७२

६१०९७३ लपताम्वर मरालसनी

14409/075-76

खुला

लेखा

लझमरुक गाउँ पाललका, प्यूठान

७३

६१०८७७ प्रलदपकुमार वली

14409/075-76

खुला

लेखा

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

७४

६१०९१० लमिलाल लव.के.

14413/075-76

दललत

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

७५

६१०३८१ लमनराज ररमाल

14415/075-76

लप.क्षे .

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

७६

६१०३९२ भरत बस्नेत

14409/075-76

खुला

लेखा

गंगादे व गाउँ पाललका, रोल्पा

७७

६१०६८२ महे शकुमार यादव

14412/075-76

मधेशी

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

७८

६११५५५ तेजबहादु र लसंह

14414/075-76

अपांग

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

७९

६१०४६१ अमृत दहाल

14414/075-76

अपांग

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

८०

६१०७१२ लदपेन्द्र श्रेष्ठ

14411/075-76

आ.ज.

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

८१

६१०८७३ टोपबहादु र शाही

14409/075-76

खुला

लेखा

सरुमारानी गाउँ पाललका, प्यूठान

८२

६११०८७ लालिन्द्र बुढा

14409/075-76

खुला

लेखा

नौबलहनी गाउँ पाललका, प्यूठान

८३

६१०४६३ तेजा गैरे

14410/075-76

मलहला

प्रशासन

लमही नगरपाललका, दाङ

८४

६१००६५ शान्ता िती

14410/075-76

मलहला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

८५

६१०२२३ हरीकुमारी ितीमगर

14410/075-76

मलहला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

८६

६१०४०३ रमपत मल्लाह

14412/075-76

मधेशी

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

८७

६१०३३३ सुलदप लसग्दे ल

14409/075-76

खुला

लेखा

लिवेणी गाउँ पाललका, रोल्पा

८८

६११०४२ प्रलवणकुमार राना

14411/075-76

आ.ज.

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

८९

६११३७४ शान्ती के.सी.

14410/075-76

मलहला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

९०

६१०३३१ मधुसुदन गैरे

14409/075-76

खुला

लेखा

सुवणिवती (सुलनल स्मृलत) गाउँ पाललका, रोल्पा

९१

६१०१६१

14410/075-76

मलहला

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

९२

६१०२५५ शोभा पौडे ल

14410/075-76

मलहला

प्रशासन

राजापुर नगरपाललका, बलदि या

९३

६१०३०३ कमल िौधरी

14411/075-76

आ.ज.

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

९४

६१०३३८ लिरन्जीवी न्यौपाने

14409/075-76

खुला

आ.ले .प.

कोहलपुर नगरपाललका, बाँके

९५

६१०३२६ उपमन्यू लिपाठी

14412/075-76

मधेशी

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

गौरीकुमारी शाही
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यो.क्र.
नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

मिफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

खुला/
मिफाररश
ििावेशी
िेवा

स्थानीय मनकाय

९६

६१०१९६ सुरज राना

14409/075-76

खुला

लेखा

माडी गाउँ पाललका, रोल्पा

९७

६१०७७५ नेवलाल िलति

14411/075-76

आ.ज.

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

९८

६११५५८ लक्ष्मी राना

14411/075-76

आ.ज.

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

९९

६११११८

14411/075-76

आ.ज.

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

१००

६१०८७४ ध्रुवराज न्यौपाने

14409/075-76

खुला

लेखा

पररवति न गाउँ पाललका, रोल्पा

१०१

६१०२५७ भरतकुमार बुढामगर

14411/075-76

आ.ज.

प्रशासन

तुल्सीपु र उप-महानगरपाललका, दाङ

१०२

६१०४९४ शरद न्यौपाने

14409/075-76

खुला

लेखा

लुङ्री गाउँ पाललका, रोल्पा

१०३

६११५०८ लक्ष्मण के.सी.

14409/075-76

खुला

लेखा

सुनछहरी गाउँ पाललका, रोल्पा

१०४

६१०८५३ धनबहादु र ओली

14409/075-76

खुला

लेखा

थबाङ्ग गाउँ पाललका, रोल्पा

१०५

६११५७२ सुयि नेपाली

14413/075-76

दललत

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

१०६

६१०३७१ नारायणराज लिपाठी

14409/075-76

खुला

लेखा

लसस्ने गाउँ पाललका, रुकुम (पूवि)

१०७

६११०५७ कृष्णनाथ पाण्डे य

14412/075-76

मधेशी

प्रशासन

नेपालगञ्ज उप-महानगरपाललका, बाँ के

१०८

६११०९५ गणेश ओली

14409/075-76

खुला

लेखा

भूमे गाउँ पाललका, रुकुम (पूवि)

_____________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

लक्ष्मीप्रसाद िौधरी

_____________
(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ
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_____________________
(िन्तोषप्रिाद दाहाल)
उपिमचव
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