
मिम िः २०७६।०९।१०

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश भएको स्थानीय 

 ह

१ ५०५०८ अनिश कालीकोटे विराटनगर-६, मोरङ्ग शेरबहादुर/तारा लोकबहादुर ग्रामथान गाउँपावलका, मोरङ

२ ५०३१५ बििोद पोखे्रल विराटनगर-४, मोरङ्ग नन्दराज/ धनमाया ज्ञानेन्द्र बुढीगङ्गा गाउँपावलका, मोरङ

३ ५०५०९ पशपुनि यादव नर्घो-४, सप्तरी बुद्धनारायण/ अवनतादेिी वशिराम जहदा गाउँपावलका, मोरङ

४ ५०२५० इच्छा मगर बेल्टार-९, उदयपुर जगतमान/ वमनाकुमारी उदयमान
धरान उप-महानगरपावलका, 

सुनसरी

५ ५०४३० समुि खड्का म्याङलुङ्-१०, तेह्रथुम चक्रबहादुर/ वगतादेिी रुद्रबहादुर म्यागु्लङ नगरपावलका , तेह्रथुम

६ ५०४८४ डबेिड ससिंह को. मधेपुरा-३, सप्तरी चन्द्रवकशोर/ प्रवमला बचु्चप्रसाद
धरान उप-महानगरपावलका, 

सुनसरी

७ ५०५१४ निसिु लईुटेल ग्रामथान-२, मोरङ्ग नारायणप्रसाद/ शारदा केिलराम
धरान उप-महानगरपावलका, 

सुनसरी

८ ५०५०५ वववके काफ्ले धरान-६, सुनसरी राम/ पुष्पा गुणराज
धरान उप-महानगरपावलका, 

सुनसरी

९ ५०३७० प्रशान्ि अधिकारी बनेपा-९, काभे्र शावलकराम/ विषु्णकुमारी केदारनाथ
धरान उप-महानगरपावलका, 

सुनसरी

१० ५०३४४ प्रकाश शमाा सुन्दरहरैचा-९, मोरङ्ग लक्ष्मीप्रसाद/ शारदादेिी भवगरथ
धरान उप-महानगरपावलका, 

सुनसरी

११ ५०१२३ पोखराज साह विटाहा-३, सुनसरी बने्दश्वर/ सेिकीदेिी बसन्त उलाािारी नगरपावलका, मोरङ

१२ ५०२९३ सन्िोष साह इनरुिा-३, सुनसरी राजेन्द्रप्रसाद/ संजुदेिी बच्चालाल रामधुनी नगरपावलका, सुनसरी

१३ ५००८१ रोशि धगरी बेलबारी-५, मोरङ्ग वभष्मराज/ सीता अम्बिकाप्रसाद
धरान उप-महानगरपावलका, 

सुनसरी

१४ ५०१२९ सफल भट्टराई बुढावनलकण्ठ-३, 

काठमाड ं
फवणन्द्र/ टंककुमारी नम्बन्दकेशर

धरान उप-महानगरपावलका, 

सुनसरी

१५ ५०५२८ समीर खिाल मुलपानी-९, काठमाड ं महेशकुमार/ विजय सेषराज
धरान उप-महानगरपावलका, 

सुनसरी

मिफाररश योग्य ाक्रििः

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३०८/०७६-७७

आयोगको धनकुटा कायाालयको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. १०१०२/०७५-७६ (खुला), इम्ब जवनयररङ्ग सेिा, वसवभल समूह, िैठ ं

तह, इम्ब जवनयर पदको माग पद संख्या ४५ (पैंतालीस) का लावग वलम्बित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग िन ट भएका ५५ (पचपन्न) जना

उमे्मदिारहरुको वमवत २०७६।०९।०४ देम्बि ०७ गतेसम्म  अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपम्बस्थत ५४ (चिन्न) जना

उमे्मदिारहरुको अन्तिााताा , सामूवहक परीक्षण र वलम्बित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोले उमे्मदिारहरुको रोजाइको प्राथवमकताक्रम बमोवजम देहायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी वनयुम्बिको लावग संर्घीय मावमला तथा

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७६।०९।१० मा वनणाय भएको हँुदा सिम्बित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना

प्रकाशन गररएको ि ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश भएको स्थानीय 

 ह

१६ ५०००९ लकुराज खड्का मुलपानी-२, भोजपुर दलबहादुर/ अम्बिका तेजबहादुर लावलगुराँस नगरपावलका, तेह्रथुम

१७ ५०२६३ िरेन्रकुमार सलम्िु धरान-१३, सुनसरी दुगााबहादुर/ वफपरानी रत्नबहादुर पाविबास नगरपावलका, धनकुटा

१८ ५०२२५ राकेशकुमार यादव ल कही-६, सुनसरी भोलीप्रसाद/ वबमलदेिी वबने्दश्वर कटहरी गाउँपावलका, मोरङ

१९ ५०४७३ चन्रकान्ि सिरा लहान-७, वसराहा रामप्रकाश/ शोभादेिी िन्तर रङे्गली नगरपावलका, मोरङ

२० ५०१६७ ससरप भोटटया चेपुिा-५, संिुिासभा वपिा/ याङ्जी तेिा सुनिषी नगरपावलका, मोरङ

२१ ५०५०१ अजयकुमार महेिा राजगंज वसनुिारी-४, 

सुनसरी
#NAME? विश्वनाथ बजुा गाउँपावलका, सुनसरी

२२ ५००६३ रोशिप्रसाद  गपु्िा दुहिी-७, सुनसरी प्रमोदप्रसाद/ पािातीकुमारी बैद्यनाथ केरािारी गाउँपावलका, मोरङ

२३ ५०५०७ पषु्पराज चौिरी भंगहा-७, सप्तरी देिकान्त/ सुवमत्रा मुवनलाल देिानगञ्ज गाउँपावलका, सुनसरी

२४ ५०३५८ आवषसनिखखल साह सत् तेरजोरा-३, सुनसरी वललाकान्त/ अवनतादेिी रामवकशुन
भोक्राहा नरवसंह गाउँपावलका, 

सुनसरी

२५ ५०१४४ सिंटदपकुमार झा विन् नमस्ता सिडा-५, 

सप्तरी
बालदेि/ वकरणदेिी विश्वनाथ महालक्ष्मी नगरपावलका, धनकुटा

२६ ५००८० रञ्जि निरौला वभरगाउँ-७, धनकुटा होमनाथ/ दुगाादेिी लक्ष्मीकान्त कानेपोिरी गाउँपावलका, मोरङ

२७ ५०४७५ राजेशकुमार धगरी कुचुरी हेरा-२, धनुषा फूलगेन/ लालभेनी वसलू्ट धनपालथान गाउँपावलका, मोरङ

२८ ५०११५ हसरि अली िपेाल भद्रपुर-६, झापा महमद हजरत/ नवसमा अबु्दल वमक्लाजुङ्ग गाउँपावलका, मोरङ

२९ ५०४४६ बििके न्यौपािे कटुञे्ज-८, काभे्र रामहरर/ चन्द्रकुमारी माधिप्रसाद चैनपुर नगरपावलका, संिुिासभा

३० ५०४९८ मकेुशकुमार राउि अनाामा-५, वसराहा नवसबलाल/ जलेश्वरीदेिी ब एलाल हररनगर गाउँपावलका, सुनसरी

३१ ५०२५३ समुि राई धरान-१६, सुनसरी हेमबहादुर/ वनरकुमारी आसबहादुर साँगुरीगढी गाउँपावलका, धनकुटा

३२ ५०४४५ अरुण हमाल मंगलटार-३, काभे्र अम्वरबहादुर/ मिमली गणेशबहादुर भोजपुर नगरपावलका, भोजपुर

३३ ५०१५० प्रशान्ि धथङ इश्वरपुर-४, सलााही िलबहादुर/ विसल पेम्बन्जन षडानन्द नगरपावलका, भोजपुर

३४ ५०५२२ सन्िोष निसमरे िाँदबारी-३, संिुिासभा भोला/ सुवनताकुमारी बमबहादुर वचवचला गाउँपावलका, संिुिासभा

३५ ५०४०३ उत्तम िराल दमक-६, झापा सन्तोष/ देविका चक्रपाणी च विसे गाउँपावलका, धनकुटा

३६ ५०००८ बििम दाहाल फाक्चामारा-७, तेह्रथुम िगेन्द्रराज/ अम्बिका नरेन्द्रप्रसाद मकालु गाउँपावलका, संिुिासभा

३७ ५०५५४ रामकुमार िामाङ्ग भोजपुर-११, भोजपुर गोपालबहादुर/ कलािती वबरबहादुर ट्याम्के मैयुम गाउँपावलका, भोजपुर

३८ ५०३९३ गजेन्रकुमार साह वसम्राहा वसवगय न-१, 

सप्तरी
वशिनाथ/ रामदुलारी हररनारायण आम्चोक गाउँपावलका, भोजपुर

३९ ५०४५५ ससुमि सहिी विराटनगर-१०, मोरङ्ग नारायण/ ररतादेिी महेश्वर प िादुङमा गाउँपावलका, भोजपुर

४० ५०४५९ टदपने्रकुमार भण्डारी िड्गपुर-१०, सप्तरी बद्रीनारायण/ मंजुला अबधलाल िथर गाउँपावलका, तेह्रथुम
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश भएको स्थानीय 

 ह

४१ ५०२८१ अिंककि खड्का विराटनगर-१६, मोरङ्ग कटकबहादुर/ चन्द्रकला नरबहादुर आठराई गाउँपावलका, तेह्रथुम

४२ ५००५२ महेश धििाल इटहरी-१६, सुनसरी वबषु्णदेि/ मायादेिी पशुाराम फेदाप गाउँपावलका, तेह्रथुम

४३ ५०४६६ सवुास धगरी कटारी-५, उदयपुर पशुपवत/ चन्द्रकुमारी नन्दलाल हतुिागढी गाउँपावलका, भोजपुर

४४ ५०२५२ अवदेशकुमार यादि मलहवनया-२, सप्तरी रामेश्वरप्रसाद/ वशलादेिी हररनारायण भोटिोला गाउँपावलका, संिुिासभा

४५ ५०३७२ टदिशे मवेाहािंङ्ग राई धरान-१३, सुनसरी तेजबहादुर/ सोभा वबिाराम
सभापोिरी गाउँपावलका, 

संिुिासभा

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि

१ ५०३८९ प्रववि कटवाल धरान-८, सुनसरी सुयाराज/ कमला विषु्णभि

२ ५०१६६ िदेप्रकाश गपु्िा तेरह ता-९, सप्तरी नरेन्द्रकुमार/ िीणादेिी रामलिन

३ ५०५९० निराजिकुमार मण्डल को. मधेपुरा-६, सप्तरी हररनन्दन/ सररताकुमारी देिसुनर

४ ५००६८ िबिि यादव बुवढगंगा-१, मोरङ्ग रासविहारी/ चम्बन्द्रकादेिी जागे

यो.क्र.नं. रोल नं. बाबुको नाि

१ ५०४२४ रमेशकुमार होमनाथ

२ ५०२९२ गोसाई यदु

३ ५००१३ ललन सूयानारायण

४ ५०२४६ भोलानाथ वथरनाथ

५ ५०११८ कवपलप्रसाद निराज

६ ५०३८१ प्रवदपकुमार माधिप्रसाद

७ ५०१७८ ईश् िरनाथ वदनेश

८ ५००३५ उपेन्दर मानपुर

९ ५०३८५ जागेश् िरप्रसाद विहारी

नोटिः 

यस विज्ञापनमा वलम्बित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग िन ट भई अन्तिााताामा सम्बम्मवलन भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सिम्बित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको 

वमवतले ७ (िा ) वदन पवि अको ७ (िा ) वदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्ि ।

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमधकृ 

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमधकृ 

अस्थायी योग्य ाक्रििः

उमे्मदवारको नाि थर

रजि पोखरेल

टदपक कुमार साह 

असमि  चौिरी

प्रिदु्ि  कुमार यादव

दगेुश कुमार झा

रोशि  कुमार  यादव 

नििशे कुमार झा

कमल चापागाइा

सटुदप  पौडले 

  बाजेको नाि

  बाजेको नाि

Page 3 of  10 अन्िवाािाा िथा ससफाररश शाखा
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि मिफाररश भएको स्थानीय  ह

१ ५०१३६ ऋचा निरौला धरान-१६, सुनसरी
फणीन्द्रप्रसाद/ 

जमुनादेिी
केशिप्रसाद धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

२ ५०६१८ ससु्ममिा निसमरे दुलारी-९, मोरङ्ग सुकदेि/ कुन्तादेिी विषु्णप्रसाद धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि कैमफय 

१ ५०४१८ ज्योिी साह हररनगरा-५, सुनसरी
रामदेि/ 

चन्द्रलेिाकुमारी
दुिीलाल

नोटिः 

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमधकृ 

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमधकृ 

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

यस विज्ञापनमा वलम्बित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग िन ट भई अन्तिााताामा सम्बम्मवलन भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सिम्बित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको 

वमवतले ७ (िा ) वदन पवि अको ७ (िा ) वदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्ि ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३०९/०७६-७७

आयोगको धनकुटा कायाालयको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. १०१०३/०७५-७६ (िमहला), इम्ब जवनयररङ्ग सेिा, वसवभल समूह िैठ ं

तह, इम्ब जवनयर पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लावग वलम्बित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग िन ट भएका ६ (ि) जना

उमे्मदिारहरुको वमवत २०७६।०९।०४ देम्बि ०७ गतेसम्म  अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपम्बस्थत ५ (पाँच) जना

उमे्मदिारहरुको अन्तिााताा , सामूवहक परीक्षण र वलम्बित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोले उमे्मदिारहरुको रोजाइको प्राथवमकताक्रम बमोवजम देहायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी वनयुम्बिको लावग संर्घीय मावमला तथा

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत वमवतिः२०७६।०९।१० मा वनणाय भएको हँुदा सिम्बित सबैको जानकारीको लावग यो

सूचना प्रकाशन गररएको ि ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि मिफाररश भएको स्थानीय  ह

१ ५०५५० बििय शे्रष्ठ प िाढुङमा-३, भोजपुर इन्द्रराज/ इन्द्रकुमारी पदमबहादुर धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

२ ५००८५ भागिारायण  चौिरी भलुिा-८, सुनसरी कलु्स/ गेनािती धउ धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि कैमफय 

१ ५००३५ असमि चौिरी रामधुनी-२, सुनसरी उपेन्दर/ वहरादेिी मानपुर

नोटिः 

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमधकृ 

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमधकृ 

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

यस विज्ञापनमा वलम्बित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग िन ट भई अन्तिााताामा सम्बम्मवलन भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सिम्बित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले 

७ (िा ) वदन पवि अको ७ (िा ) वदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्ि ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३१०/०७६-७७

आयोगको धनकुटा कायाालयको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. १०१०४/०७५-७६ (आ.ज.), इम्ब जवनयररङ्ग सेिा, वसवभल समूह िैठ ं

तह, इम्ब जवनयर पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लावग वलम्बित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग िन ट भएका १५ (पन्ध्र) जना

उमे्मदिारहरुको वमवत २०७६।०९।०४ देम्बि ०७ गतेसम्म अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपम्बस्थत १५ (पन्ध्र) जना

उमे्मदिारहरुमधे्य रोल नं. ५०२५०, ५०३७२, ५०२६३, ५०५०७, ५०१५०, ५०१६७ र ५०२५३ का उमे्मदिारहरु वि.नं. १०१०२।०७५-७६

(िुला) तफा  वसफाररश भइसकेकोले बाँकी उमे्मदिारहरुको अन्तिााताा, सामूवहक परीक्षण र वलम्बित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा

देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदिारहरुको रोजाइको प्राथवमकताक्रम बमोवजम देहायका स्थानीय तहहरुमा

स्थायी वनयुम्बिको लावग संर्घीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत वमवतिः२०७६।०९।१० मा वनणाय भएको

हँुदा सिम्बित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको ि ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश भएको 

स्थानीय  ह

१ ५०५३० डडफोसाकुमार महेिा इनरुिा-८, सुनसरी भुिनेश् िर/ द्रोपतीदेिी भगलु
धरान उप-महानगरपावलका, 

सुनसरी

२ ५०३६३ वववके रौनियार विराटनगर-९, मोरङ्ग प्रकाशकुमार/ सजु वसताराम
धरान उप-महानगरपावलका, 

सुनसरी

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि कैमफय 

१ ५०३८१ प्रिदु्िकुमार यादव विद्यानगर-६, वसरहा प्रवदपकुमार/ म जु माधिप्रसाद

नोटिः 

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमधकृ 

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमधकृ 

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

यस विज्ञापनमा वलम्बित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग िन ट भई अन्तिााताामा सम्बम्मवलन भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सिम्बित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको 

वमवतले ७ (िा ) वदन पवि अको ७ (िा ) वदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्ि ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३११/०७६-७७

आयोगको धनकुटा कायाालयको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. १०१०५/०७५-७६ (िधेशी), इम्ब जवनयररङ्ग सेिा, वसवभल समूह

िैठ  ंतह, इम्ब जवनयर पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लावग वलम्बित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग िन ट भएका २३ (तेइस) जना

उमे्मदिारहरुको वमवत २०७६।०९।०४ देम्बि ०७ गतेसम्म  अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपम्बस्थत २३ (तेइस) जना

उमे्मदिारहरुमधे्य रोल नं. ५०५०१, ५०२५२, ५०३५८, ५०३९३, ५०४७३, ५०४८४, ५०४५९, ५०५०९, ५०१२३, ५०२२५, ५०४७५,

५००६३, ५०१४४, ५०२९३, ५०४५५ र ५०११५ का उमे्मदिारहरु वि.नं. १०१०२।०७५-७६ (िुला) तफा  वसफाररश भइसकेकोले बाँकी

उमे्मदिारहरुको अन्तिााताा , सामूवहक परीक्षण र वलम्बित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम

हुन आएकोले उमे्मदिारहरुको रोजाइको प्राथवमकताक्रम बमोवजम देहायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी वनयुम्बिको लावग संर्घीय

मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत वमवतिः२०७६।०९।१० मा वनणाय भएको हँुदा सिम्बित सबैको

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको ि ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश भएको 

स्थानीय  ह

१ ५०६११ यवुराज रसाइली िाँदबारी-१, संिुिासभा िड्गबहादुर/ नरमाया मनबहादुर
धरान उप-महानगरपावलका, 

सुनसरी

नोटिः 

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमधकृ 

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमधकृ 

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

यस विज्ञापनमा वलम्बित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग िन ट भई अन्तिााताामा सम्बम्मवलन भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सिम्बित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको 

वमवतले ७ (िा ) वदन पवि अको ७ (िा ) वदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्ि ।

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३१२/०७६-७७

आयोगको धनकुटा कायाालयको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नं. १०१०६/०७५-७६ (दमल ), इम्ब जवनयररङ्ग सेिा, वसवभल समूह

िैठ  ंतह, इम्ब जवनयर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलम्बित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग िन ट भएका १ (एक) जना

उमे्मदिारको वमवत २०७६।०९।०७ गते अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपम्बस्थत १ (एक) जना उमे्मदिारको अन्तिााताा ,

सामूवहक परीक्षण र वलम्बित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले

उमे्मदिारहरुको रोजाइको प्राथवमकताक्रम बमोवजम देहायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी वनयुम्बिको लावग संर्घीय मावमला तथा सामान्य

प्रशासन मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत वमवतिः२०७६।०९।१० मा वनणाय भएको हँुदा सिम्बित सबैको जानकारीको लावग यो

सूचना प्रकाशन गररएको ि ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः
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योग्य ाक्रि नं. रोल नं.
उमे्मदवारको नाि 

थर

मिफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

खुला/ 

ििावेशी
स्थानीय मनकाय

१ ५०५०८ अवनश कालीकोटे 10102/075-76 िुला ग्रामथान गाउँपावलका, मोरङ

२ ५०३१५ वबनोद पोिेल 10102/075-76 िुला बुढीगङ्गा गाउँपावलका, मोरङ

३ ५०५०९ पशुपवत यादि 10102/075-76 िुला जहदा गाउँपावलका, मोरङ

४ ५०२५० इच्छा मगर 10102/075-76 िुला धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

५ ५०४३० सुमन िड्का 10102/075-76 िुला म्यागु्लङ नगरपावलका, तेह्रथुम

६ ५०४८४ डेवबड वसंह 10102/075-76 िुला धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

७ ५०५१४ वनसुब लुईटेल 10102/075-76 िुला धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

८ ५०५०५ वििेक काफे्ल 10102/075-76 िुला धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

९ ५०३७० प्रशान्त अवधकारी 10102/075-76 िुला धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

१० ५०३४४ प्रकाश शमाा 10102/075-76 िुला धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

११ ५०१२३ पोिराज साह 10102/075-76 िुला उलाािारी नगरपावलका, मोरङ

१२ ५०२९३ सन्तोष साह 10102/075-76 िुला रामधुनी नगरपावलका, सुनसरी

१३ ५००८१ रोशन वगरी 10102/075-76 िुला धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

१४ ५०१२९ सफल भट्टराई 10102/075-76 िुला धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

१५ ५०५२८ समीर िनाल 10102/075-76 िुला धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

१६ ५०००९ लुकराज िड्का 10102/075-76 िुला लावलगुराँस नगरपावलका, तेह्रथुम

१७ ५०२६३ नरेन्द्रकुमार वलिु 10102/075-76 िुला पाविबास नगरपावलका, धनकुटा

१८ ५०२२५ राकेशकुमार यादि 10102/075-76 िुला कटहरी गाउँपावलका, मोरङ

१९ ५०४७३ चन्द्रकान्त सतरा 10102/075-76 िुला रङे्गली नगरपावलका, मोरङ

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको िुची: 

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं.  ३१३/०७६-७७

आयोगको धनकुटा कायाालयको स्थानीय वनकाय अन्तगात मवज्ञापन नम्बर १०१०२/०७५-७६ (खुला), १०१०३/०७५-७६ (िमहला),

१०१०४/०७५-७६ (आ.ज.), १०१०५/०७५-७६ (िधेशी) र १०१०६/०७५-७६ (दमल ), इम्ब जवनयररङ्ग सेिा, वसवभल समूह, िैठ ं

तह, इम्ब जवनयर पदमा वनयुम्बिका लावग वसफाररश भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट

योग्यताक्रमको सूची वमवत २०७६।०९।१० को वनणायानुसार सिम्बित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको ि ।
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योग्य ाक्रि नं. रोल नं.
उमे्मदवारको नाि 

थर

मिफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

खुला/ 

ििावेशी
स्थानीय मनकाय

२० ५०१६७ वसरप भोवटया 10102/075-76 िुला सुनिषी नगरपावलका, मोरङ

२१ ५०५०१ अजयकुमार मेहता 10102/075-76 िुला बजुा गाउँपावलका, सुनसरी

२२ ५००६३ रोशनप्रसाद गुप्ता 10102/075-76 िुला केरािारी गाउँपावलका, मोरङ

२३ ५०५०७ पुष्पराज च धरी 10102/075-76 िुला देिानगञ्ज गाउँपावलका, सुनसरी

२४ ५०३५८ आवषसवनम्बिल साह 10102/075-76 िुला भोक्राहा नरवसंह गाउँपावलका, सुनसरी

२५ ५०१४४ संवदपकुमार झा 10102/075-76 िुला महालक्ष्मी नगरपावलका, धनकुटा

२६ ५००८० रञ्जन वनर ला 10102/075-76 िुला कानेपोिरी गाउँपावलका, मोरङ

२७ ५०४७५ राजेशकुमार वगरी 10102/075-76 िुला धनपालथान गाउँपावलका, मोरङ

२८ ५०११५ हसरत अली नेपाल 10102/075-76 िुला वमक्लाजुङ्ग गाउँपावलका, मोरङ

२९ ५०४४६ वबबेक न्य पाने 10102/075-76 िुला चैनपुर नगरपावलका, संिुिासभा

३० ५०४९८ मुकेशकुमार राउत 10102/075-76 िुला हररनगर गाउँपावलका, सुनसरी

३१ ५०२५३ सुमन राई 10102/075-76 िुला साँगुरीगढी गाउँपावलका, धनकुटा

३२ ५०४४५ अरुण हमाल 10102/075-76 िुला भोजपुर नगरपावलका, भोजपुर

३३ ५०१५० प्रशान्त वथङ 10102/075-76 िुला षडानन्द नगरपावलका, भोजपुर

३४ ५०५२२ सन्तोष वर्घवमरे 10102/075-76 िुला वचवचला गाउँपावलका, संिुिासभा

३५ ५०४०३ उत्तम बराल 10102/075-76 िुला च विसे गाउँपावलका, धनकुटा

३६ ५०००८ वबनम दाहाल 10102/075-76 िुला मकालु गाउँपावलका, संिुिासभा

३७ ५०५५४ रामकुमार तामाङ्ग 10102/075-76 िुला ट्याम्के मैयुम गाउँपावलका, भोजपुर

३८ ५०३९३ गजेन्द्रकुमार साह 10102/075-76 िुला आम्चोक गाउँपावलका, भोजपुर

३९ ५०४५५ सुवमत सहनी 10102/075-76 िुला प िादुङमा गाउँपावलका, भोजपुर

४० ५०४५९
वदपेन्द्रकुमार 

भण्डारी
10102/075-76 िुला िथर गाउँपावलका, तेह्रथुम

४१ ५०२८१ अंवकत िड्का 10102/075-76 िुला आठराई गाउँपावलका, तेह्रथुम

४२ ५००५२ महेश वधताल 10102/075-76 िुला फेदाप गाउँपावलका, तेह्रथुम

४३ ५०४६६ सुिास वगरी 10102/075-76 िुला हतुिागढी गाउँपावलका, भोजपुर

४४ ५०२५२ अिदेशकुमार यादब 10102/075-76 िुला भोटिोला गाउँपावलका, संिुिासभा

४५ ५०३७२ वदनेश मेिाहांङ्ग राई 10102/075-76 िुला सभापोिरी गाउँपावलका, संिुिासभा

४६ ५०५५० वबनय शे्रष्ठ 10104/075-76 आ.ज. धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

४७ ५०५३०
वडफोसाकुमार 

मेहता
10105/075-76 मधेशी धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी
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योग्य ाक्रि नं. रोल नं.
उमे्मदवारको नाि 

थर

मिफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

खुला/ 

ििावेशी
स्थानीय मनकाय

४८ ५०३६३ वििेक र वनयार 10105/075-76 मधेशी धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

४९ ५०१३६ ऋचा वनर ला 10103/075-76 मवहला धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

५० ५००८५ भागनारायण च धरी 10104/075-76 आ.ज. धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

५१ ५०६१८ सुम्बिता वर्घवमरे 10103/075-76 मवहला धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

५२ ५०६११ युिराज रसाइली 10106/075-76 दवलत धरान उप-महानगरपावलका, सुनसरी

_____________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमधकृ 

________________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिमचव

_____________

(मवषु्ण पौडेल)

शाखा अमधकृ 
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