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उम्मेदवार सिफाररि गररएको िूचना
िूचना नं. ६६/०७६-७७ समसि २०७६/११/०१

यि कायाालयको वव.नं. १०11६÷०७५–७६ (खुला), स्थानीय िह अन्िगाि िह ५, इन्न्िसनयररङ्ग िेवा,
सिसिल िमूह, िव इन्न्िसनयर पदको माग पद िं ख्या ६० (िाठ्ठी) को लासग समसि २०७६/१०/२६ गिे दे न्ख
२०७६/१०/२९ िम्म िञ्चालन िएको अन्िवाािाामा उपन्स्थि ८३ (सियािी) िना उम्मेदवारहरुको सलन्खि
परीक्षा र अन्िवाािाा िमेिको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा दे हाय बमोन्िमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले
उम्मेदवारहरुको कायाालय रोिाईको प्राथसमकिाक्रम बमोन्िम दे हायको स्थानीय िहका कायाालयहरुमा स्थायी
सनयुन्िका लासग सिफाररि गने समसि २०७६/११/०१ को सनर्ायानुिार िम्बन्न्धि िबैको िानकारीका लासग
यो िूचना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररि योग्यिाक्रम िून्च :
यो.
क्र. नं.

रो.नं.

उम्मेद्वारको नाम थर

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1

50464

खेमकुमार श्रेष्ठ

कञ्चनरुप-६,सप्तरी

भिमप्रसाद / मै या

कुलप्रसाद

2

50540

कृष्ण सेडाई

इटहरी-५, सुनसरी

शम्भु / दे वमाया

बलिद्र

3

51002

करण खडगा

भवराटनगर-४, मोरङ्ग

अमोद / लभलतादे वी

लतरु

4

50100

सुभदप पौडे ल

भवराटनगर-४, मोरङ्ग

कभपलप्रसाद / भवना

नवराज

5

50562

कमल चापागाइा

तोपगाछी-७, झापा

िोलानाथ / पभवत्रादे वी

भथरनाथ

6

50114

मोहम्मद मु क्तार
खान

राजगढ-६,सप्तरी

सभिरहमान / अभमना

सुरत

7

50495

राजु आचाया

इटहरी-८, सुनसरी

धमा प्रसाद / मोहनकुमारी

नन्दीकेशर

8

50069

सुभनल भतम्सिना

केराबारी-९, मोरङ्ग

गोभपकृष्ण / कुमारी गीता

बृहस्पभत

9

50027

सुज्वल पोखरे ल

भवराटनगर-२, मोरङ्ग

भशवशंकर / शारदा

मोहनलाल

10

50568

कञ्चन िट्टराई

भसजुवा-७, मोरङ्ग

िभगरथ / भचत्रकला

केवलराम

11

50417

दु गेशकुमार झा

तुलसीपुर-९, भसरहा

इश्वरनाथ / भविा

भदने श

12

50279

इन्द्रप्रसाद पराजुली

बेलबारी-१०, मोरङ्ग

नारायणप्रसाद / भसतादे वी

भडल्लीप्रसाद

13

50698

भबबेक अग्रहरी

दु हवी-६, सुनसरी

प्रभदपकुमार / शोिादे वी

श्यामलाल

14

50192

भवजय खभतवडा

भवराटनगर-४, मोरङ्ग

तारानाथ / शभमा ला

भडल्लीप्रसाद

15

50470

प्रभबन साह

मानभसंहपट्टी-२,
धनु षा

उभिम / उमाकुमारीदे भव

धभनराम

16

50403

भदपनरायण साह

लहान-११, भसरहा

धनपती / चन्द्रकला

रामभबलास

सिफाररि गररएको कायाालय

ईटहरी उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
ईटहरी उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
कटहरी गाउँ पाभलकाको
कायाालय, मोरङ
बुढीगङ्गा गाउँ पाभलकाको
कायाालय, मोरङ
ईटहरी उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
ग्रामथान गाउँ पाभलकाको
कायाालय, मोरङ
ईटहरी उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
सुन्दरहरैं चा नगरपाभलकाको
कायाालय, मोरङ
धरान उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
उलाावारी नगरपाभलकाको
कायाालय, मोरङ
धरान उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
पथरी शभनश्चरे नगरपाभलकाको
कायाालय, मोरङ
बराहक्षेत्र नगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
धनपालथान गाउँ पाभलकाको
कायाालय, मोरङ
रामधु नी नगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
ले टाङ नगरपाभलकाको
कायाालय, मोरङ
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Website:www.psc.gov.np,

बाबु/आमाको नाम

Email:eastern@psc.gov.np

बाजेको नाम

17

50705

ररषि अभधकारी

तांखुवा-२, धनकुटा

गोपालप्रसाद / सभवता

पूणाप्रसाद

18

50807

अरुणकुमार साह

मौवाहा-५, सप्तरी

जैयभकशुन / सुरुभतदे वी

जुगभतलाल

19

50051

ज्योभतप्रकाश
चौधरी

बोदे बरसाइान-८,
सप्तरी

दे वकुमार / रामकुमारी

रामलगन

20

50504

िबेन्द्र चौधरी

इटहरी-६, सुनसरी

अमरलाल / सागैरदे वी

मोभतलाल

21

50276

सुवास तमाङ

िस्कु-५, दोलखा

केदारभसं / भचनी

अबैभसं

22

50515

ख्यामराज न्यौपाने

धरान-११, सुनसरी

प्रेमबहादु र / खन्जमाया

लभलन्द्रबहादु र

23

50010

भसतोष दाहाल

इटहरी-२, सुनसरी

सुरेश / सारदा

टं कप्रसाद

24

50415

िेषराज भिभमरे

दोमनाथ / कृष्णकुमारी

रिुनाथ

25

50751

रोशनकुमार साह

तेजनारायण / उम्दादे वी

बहादु र

26

50490

जयकान्त चौधरी

लहान-११, भसरहा

धभनलाल / सकुन्तलादे वी

कुभिलाल

27

50834

नन्दनकुमार झा

मयनाकडे री-६,
सप्तरी

जगदानन्द / अभनता

शुिनरायण

28

50324

भदपेशकुमार यादव

बालाबाखर-६, धनु षा

भवष्णुदेव / कमलीदे वी

श्रीराम

29

50116

सुलि पोखरे ल

भबराटनगर-६, मोरङ्ग

सुयाभवनोद / उभमा ला

दे वदि

30

50951

भवजय मं डल

हररपुवाा-१, सलााही

बेचु / िुलोदे वी

जनक

31

50961

भवक्रम कटवाल

सुन्दरहरै चा-९,
मोरङ्ग

एकबहादु र / एकादे वी

नरबहादु र

32

50769

अभमतकुमार भसंह

गोलबजार-१३,
भसरहा

महे न्द्रप्रसाद / बृजमाल्तीदे वी

यदु नन्दनप्रसाद

33

50194

रभवनकुमार यादव

रायपुर-७, सप्तरी

शत्रुधन / कागतीदे वी

भवलो

34

50070

सुदेश भलम्बु

बेलबारी-३, मोरङ्ग

जोगबहादु र / दु गााकुमारी

भजतबहादु र

35

50514

भधरज सरदार

गढी-१, सुनसरी

अभनलकुमार / सररता

नारायण

36

50013

िागवतकुमार राम

खडक-३, सप्तरी

रामबहादु र / कागतीदे वी

सबुरलाल

37

50689

सरोज िट्टराई

सुन्दरहरै चा-८,
मोरङ्ग

भशबलाल / गुना

प्रेमदास

38

50451

कृष्णदे व यादव

मले कपुर-६, सप्तरी

अरुणदे व / भगतादे वी

तेजनारायण

39

50268

अले ख कटु वाल

कुलु ङ्ग-९, िोजपुर

ले खराज / इम्सन्दरा

खड् गबहादु र

40

50005

सक्सेस पोखरे ल

भवराटनगर-३, मोरङ्ग

महाप्रसाद / भगता

चेवनकुमार

41

50578

प्रमोद भिभमरे

मकवानपुरगढी-३,
मकवानपुर

हररप्रसाद / नयेन्द्रकुमारी

जोगनारायण

42

50948

ईश्वर भवश्वकमाा

इटहरी-१९, सुनसरी

भिमबहादु र / भसता

केशरबहादु र

मादीमु लखका-६,
संखुवासिा
बोदे बरसाइान-१०,
सप्तरी

सिफाररि गररएको कायाालय

धनकुटा नगरपाभलकाको
कायाालय, धनकुटा
धरान उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
रङ्गेली नगरपाभलकाको
कायाालय, मोरङ
धरान उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
महालक्ष्मी नगरपाभलकाको
कायाालय, धनकुटा
केरावारी गाउँ पाभलकाको
कायाालय, मोरङ
बजुा गाउँ पाभलकाको कायाालय,
सुनसरी
काने पोखरी गाउँ पाभलकाको
कायाालय, मोरङ
जहदा गाउँ पाभलकाको
कायाालय, मोरङ
धनकुटा नगरपाभलकाको
कायाालय, धनकुटा
दे वानगि गाउँ पाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
रङ्गेली नगरपाभलकाको
कायाालय, मोरङ
महालक्ष्मी नगरपाभलकाको
कायाालय, धनकुटा
सुनवषी नगरपाभलकाको
कायाालय, मोरङ
भमक्लाजुङ्ग गाउँ पाभलकाको
कायाालय, मोरङ
िोक्राहा नरभसंह
गाउँ पाभलकाको कायाालय,
सुनसरी
सुनवषी नगरपाभलकाको
कायाालय, मोरङ
पाभिबास नगरपाभलकाको
कायाालय, धनकुटा
पाभिबास नगरपाभलकाको
कायाालय, धनकुटा
हररनगर गाउँ पाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
साँगुरीगढी गाउँ पाभलकाको
कायाालय, धनकुटा
मकालु गाउँ पाभलकाको
कायाालय, संखुवासिा
चैनपुर नगरपाभलकाको
कायाालय, संखुवासिा
चौभवसे गाउँ पाभलकाको
कायाालय, धनकुटा
छथर गाउँ पाभलकाको कायाालय,
तेह्रथुम
िोजपुर नगरपाभलकाको
कायाालय, िोजपुर
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बाजेको नाम

43

50517

लक्ष्मीकुमार साह

बोदे बरसाइान-३,
सप्तरी

मनलखन / िूलोदे वी

दरवारी

44

50544

प्रमोदकुमार महतो

गोलबजार-२, भसरहा

राजकुमार / रासोदे वी

सुरैत

45

50066

सुभधर श्रेष्ठ

भमचैया-१, भसरहा

ध्रु वप्रसाद / सीता

भवश्वनाथ

46

50255

प्र.को.महुवा-८,
धनु षा

जयनारायण / शैलदे वी

रामखेलावन

47

50340

आभशषकुमार
मं डल
शभशरँ जनकुमार
भसंह

बलरा-७, सलााही

भवजयकुमार / मं जुदेवी

रासभवहारी

48

50035

सुभदप हायु

रतनचुरा-२, भसन्धुली

दु गााबहादु र / भमश्रदे वी

लक्ष्मीबहादु र

49

50688

सोभित भिभमरे

सुन्दरहरै चा-४,
मोरङ्ग

नन्दराज / तुलसा

जयबहादु र

50

50481

भशवनन्दन मण्डल

भवराटनगर-४, मोरङ्ग

दे वनारायण / राधादे वी

सुकदे व

51

50313

भबशाल कट्वाल

सुन्दरहरै चा-१२,
मोरङ्ग

तुलाराम / भसता

धनबहादु र

52

50444

मनोज बस्नेत

धरान-६, सुनसरी

भटकाराम / दे वी

चन्द्रबहादु र

53

50009

सागर ढकाल

सुन्दरहरै चा-८,
मोरङ्ग

राजेन्द्रप्रसाद / शान्ता

गणेशप्रसाद

54

50398

रोशन पररयार

ग्रामथान-६, मोरङ्ग

गोपाल / कुमारी

चन्द्रबहादु र

55

50219

भबष्णुहरर िट्टराई

शुिकाभलका-७,
काभलकोट

दे वीलाल / दे उरुपा

कृष्णप्रसाद

56

50497

भवनोद तामाङ

िोजपुर-९, िोजपुर

गणेशकुमार / धनमाया

भजतबहादु र

57

50466

सभमरप्रसाद काफ्ले

सखुवा महे न्द्रनगर-१,
धनु षा

िरतप्रसाद / पुष्पादे वी

दु गााप्रसाद

58

51008

इश्वर काकी

भत्रयुगा-४, उदयपुर

लभलतबहादु र / कौभशला

रत्नबहादु र

59

50455

ज्योभतनारायण
चौधरी

इटहरी-१३, सुनसरी

कौशलभकशोर / भवभतनीदे वी

कैलु

60

50162

भसजन खवास

ताप्लेजुङ्ग-३,
ताप्लेजुङ्ग

भवष्णुबहादु र / िुभमका

भसंहबहादु र

सिफाररि गररएको कायाालय

लाभलगुराँस नगरपाभलकाको
कायाालय, तेह्रथुम
सिापोखरी गाउँ पाभलकाको
कायाालय, संखुवासिा
म्याग्लुङ नगरपाभलकाको
कायाालय, तेह्रथुम
आठराई गाउँ पाभलकाको
कायाालय, तेह्रथुम
लाभलगुराँस नगरपाभलकाको
कायाालय, तेह्रथुम
चैनपुर नगरपाभलकाको
कायाालय, संखुवासिा
पौवादु ङमा गाउँ पाभलकाको
कायाालय, िोजपुर
िेदाप गाउँ पाभलकाको
कायाालय, तेह्रथुम
भचभचला गाउँ पाभलकाको
कायाालय, संखुवासिा
धमा देवी नगरपाभलकाको
कायाालय, संखुवासिा
षडानन्द नगरपाभलकाको
कायाालय, िोजपुर
षडानन्द नगरपाभलकाको
कायाालय, िोजपुर
धमा देवी नगरपाभलकाको
कायाालय, संखुवासिा
ट्याम्के मै युम गाउँ पाभलकाको
कायाालय, िोजपुर
रामप्रसाद राइ गाउँ पाभलकाको
कायाालय, िोजपुर
आम्चोक गाउँ पाभलकाको
कायाालय, िोजपुर
िोटखोला गाउँ पाभलकाको
कायाालय, संखुवासिा
हतुवागढी गाउँ पाभलकाको
कायाालय, िोजपुर

j}slNks of]Uotfqmd ;"lr M
बै.यो. क्र.नं.

रो.नं.

उम्मेद्वारको नाम थर

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाजे को नाम

1

50256

उत्सव श्रेष्ठ

भत्रयुगा-१०, उदयपुर

हकानारायण / भनमा ला

जयबहादु र

2

50677

रभबन्द्र बस्नेत

पाभिबास-७, धनकुटा

नगेन्द्रबहादु र / कमला

भबरबहादु र

3

51021

सुमन िट्टराई

इटहरी-५, सुनसरी

गणेशप्रसाद / बालकुमारी

िवनाथ

4

50838

अम्मरबहादु र िले

चौभकडाँडा-४, िोजपुर

रामबहादु र / नन्दमाया

चन्द्रभवर

5

50584

भपन्टु साह

भक्षरे श्वरनाथ-५,धनु षा

पुभलस / भकरणदे वी

सोनभि

6

50133

श्यामकुमार चौधरी

भसतापुर-७, सप्तरी

बालक / भसतादे वी

भवलट

7

50567

उदे शकुमार अभधकारी

खुटौना-२, सलााही

रामभवनय / भगतादे वी

वृक्ष

8

50071

भनश्चलआकाश श्रेष्ठ

बाहुनी-७, मोरङ्ग

चुडाबहादु र / उमाकुमारी

केशरबहादु र

9

50213

श्रीकृष्ण चौधरी

सुरुङ्गा-११, सप्तरी

भनत्यानन्द / मालतीकुमारी

अचभमतलाल

10

50245

नवराज खड् का

भजरी-१, दोलखा

सूयाबहादु र / बालकुमारी

लालबहादु र
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बै.यो. क्र.नं.

रो.नं.

उम्मेद्वारको नाम थर
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ठे गाना

Email:eastern@psc.gov.np

बाबु/आमाको नाम

बाजे को नाम

11

50056

एकराज भवष्ट

धरान-१५, सुनसरी

भदलबहादु र / नरमाया

नै नबहादु र

12

50603

रुद्रबहादु र अभधकारी

बाह्रभबसे -३, संखुवासिा

रामबहादु र / कृष्णकुमारी

चन्द्रबहादु र

अस्थायी योग्यताक्रम सूचि
अस्थायी यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नामथर

१

50952

रभवराज पोदार

रमे शप्रसाद

नागेश्वर

२

50553

भनरज काकी

पदमबहादु र

नरबहादु र

३

50408

ईश्वर खडका

रामबहादु र

मोहनबहादु र

50493

अशोक दे वान

िुपेन्द्र

िक्तशेर

50676

सुभबन बस्ने त

राजेन्द्र

िक्तबहादु र

50001

मदन भसंह

लक्ष्मणप्रसाद

िौसु

50128

प्रकाश पाण्डे य

भवजयकुमार

सोभित

50744

कायाराम माझी

वचन

कुमार

50064

रामरं जन राइा

राजकुमार

भसम्सिमान

50939

भवकासकुमार यादव

बुिदे व

सौदागर

50539

संभजव यादव

रामचररत्र

मभनकलाल

50897

नभवन तामाङ्ग

धनबहादु र

भवखाबहादु र

4
5
6
7
8
9
10
11
12

बाबुको नाम

बािेको नाम
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उम्मेदवार सिफाररि गररएको िूचना
िूचना नं. ६७/०७६-७७ समसि २०७६/११/०१

यि कायाालयको वव.नं. १०11७÷०७५–७६ (मवहला), स्थानीय िह अन्िगाि िह ५, इन्न्िसनयररङ्ग िेवा,
सिसिल िमूह, िव इन्न्िसनयर पदको माग पद िं ख्या ३२ (बन्िि) को लासग समसि २०७६/१०/२६ गिे दे न्ख
२०७६/१०/२९ िम्म िञ्चालन िएको अन्िवाािाामा उपन्स्थि ३८ (अठसिि) िना उम्मेदवारहरुको सलन्खि
परीक्षा र अन्िवाािाा िमेिको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा दे हाय बमोन्िमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले
उम्मेदवारहरुको कायाालय रोिाईको प्राथसमकिाक्रम बमोन्िम दे हायको स्थानीय िहका कायाालयहरुमा स्थायी
सनयुन्िका लासग सिफाररि गने समसि २०७६/११/०१ को सनर्ायानुिार िम्बन्न्धि िबैको िानकारीका लासग
यो िूचना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररि योग्यिाक्रम िून्च :
यो.
क्र. नं.

रो.नं.

उम्मेद्वारको नाम थर

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1

50335

सुभदराकुमारी चौधरी

रामधु नी-९, सुनसरी

पुष्पलाल / साजन

गोवरधन

2

50085

शकुन राइा

ले टाङ्ग-९, मोरङ्ग

राजबहादु र / गंगाकुमारी

जंगप्रसाद

3

50250

सृजना चौधरी

लहान-११, भसरहा

दे वकान्त / भसताकुमारी

टु नीलाल

4

50559

अन्जु चौधरी

शम्भुनाथ-९, सप्तरी

दु गाानन्द / प्रभमला

खुशीलाल

5

50821

राजकुमारी तामाङ्ग

िोजपुर-११, िोजपुर

गोपालबहादु र / कलावती

भबरबहादु र

6

50159

रुभबना पाण्डे

इटहरी-८, सुनसरी

मोदनकुमार / पुजन

नरनाथ

7

50037

िरोसा खभतवडा

सुन्दरहरै चा-१२, मोरङ्ग

िोलानाथ / भसता

लछु मन

8

50512

तान्या थापा

भवराटनगर-१०, मोरङ्ग

भवश्वराज / सोिा

लालबहादु र

9

50614

भदव्या दि

भवराटनगर-१०, मोरङ्ग

अमोदकुमार / शशीदि

भचरम्सन्जवी

10

50987

भसमा बस्नेत

बेलबारी-११, मोरङ्ग

प्रकाश / भनरकुमारी

भतलबहादु र

11

50777

अनु स्का पोिेल

बेलवारी-९, मोरङ्ग

भशवप्रसाद / अम्सम्बका

हररप्रसाद

12

50982

मभनला तामाङ्ग

भशवसताक्षी-२, झापा

भदलबहादु र / जसमाया

चतुरमान

13

50443

नानु बोगटी खत्री

मन्थली-३, रामे छाप

कणाबहादु र / दे वीमाया

गडु लध्वज

14

50784

गायत्रा भलम्बू

म्याङलु ङ्ग-१०, तेह्रथुम

चन्द्रबहादु र / भवष्णुमाया

गंगाराम

15

50179

कुन्ता शमाा

एकम्बा-१६,सुनसरी

लालबाबु / लक्ष्मी

असिी

16

50683

तमन्ना गुरुङ

सुन्दरहरै चा-१०, मोरङ्ग

सुरज / पभवत्रा

कणाबहादु र

17

50352

सुजता राइा

ले टाङ्ग-२, मोरङ्ग

तुलभसराम / दे वकुमारी

भदिाराज

सिफाररि गररएको कायाालय

रामधु नी नगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
ईटहरी उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
धरान उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
दे वानगि गाउँ पाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
िोजपुर नगरपाभलकाको
कायाालय, िोजपुर
बराहक्षेत्र नगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
सुन्दरहरैं चा नगरपाभलकाको
कायाालय, मोरङ
ग्रामथान गाउँ पाभलकाको
कायाालय, मोरङ
रङ्गेली नगरपाभलकाको कायाालय,
मोरङ
काने पोखरी गाउँ पाभलकाको
कायाालय, मोरङ
उलाावारी नगरपाभलकाको
कायाालय, मोरङ
पथरी शभनश्चरे नगरपाभलकाको
कायाालय, मोरङ
ले टाङ नगरपाभलकाको कायाालय,
मोरङ
म्याग्लुङ नगरपाभलकाको
कायाालय, तेह्रथुम
केरावारी गाउँ पाभलकाको
कायाालय, मोरङ
सुनवषी नगरपाभलकाको
कायाालय, मोरङ
धनकुटा नगरपाभलकाको
कायाालय, धनकुटा
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उम्मेद्वारको नाम थर

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

51004

मभनता ढकाल

इटहरी-१७, सुनसरी

गणेशप्रसाद / िीमा

िीमप्रसाद

19

50693

भनस्ता न्यौपाने

सुन्दरहरै चा-१०, मोरङ्ग

रामप्रसाद / अभनता

छत्रप्रसाद

20

50861

सरस्वती श्रेष्ठ

भवराटनगर-२, मोरङ्ग

यकबहादु र / मु नादे वी

भदलबहादु र

21

50929

इन्दु भिभमरे

गौरादह-३, झापा

ताराप्रसाद / भबमला

रमनाथ

22

50836

सिु भनरौला

उलाावारी-३, मोरङ्ग

सदानन्द / चैतन्य

भिम

23

50533

भवशेषता तामाङ्ग

अरुण-६, िोजपुर

बुम्सिलाल / धनकुमारी

बुम्सिमान

24

50236

भनभश्चता थापा

राजभवराज-५, सप्तरी

गोपाल / कल्पना

दे भवबहादु र

25

50549

भवकम चौधरी

डु म्राहा-१, सुनसरी

रामकुमार / रामकुमारी

कुसुमलाल

26

50286

ज्योभत भलम्बु

षडानन्द-३, िोजपुर

लोकमान /पावाता

िुलबहादु र

27

50631

एभलना अभधकारी

सुन्दरबजार-१३, लम्जुङ्ग

भबष्णुबहादु र / सभमा ला

गोपीनाथ

28

50711

समीक्षाकुमारी चौधरी

शम्भुनाथ-७, सप्तरी

संतोषकुमार /
सीताकुमारी

बौवालाल

29

50117

भहना लु ङ्गेली

धरान-६, सुनसरी

सानु कुमार / भिमादे वी

जबरबहादु र

30

50943

मौसम िट्टराई

ले टाङ्ग-९, मोरङ्ग

िनश्याम / भगता

काशीनाथ

31

50596

आभसला सुनुवार

इटहरी-१३, सुनसरी

प्रेमबहादु र / मनमाया

बलबहादु र

32

50594

सुजता श्रेष्ठ

पाभिबास-५, धनकुटा

श्यामकुमार / भदलकुमारी

भबरबहादु र

सिफाररि गररएको कायाालय

धनपालथान गाउँ पाभलकाको
कायाालय, मोरङ
भमक्लाजुङ्ग गाउँ पाभलकाको
कायाालय, मोरङ
महालक्ष्मी नगरपाभलकाको
कायाालय, धनकुटा
साँगुरीगढी गाउँ पाभलकाको
कायाालय, धनकुटा
िोक्राहा नरभसंह गाउँ पाभलकाको
कायाालय, सुनसरी
चौभवसे गाउँ पाभलकाको कायाालय,
धनकुटा
पाभिबास नगरपाभलकाको
कायाालय, धनकुटा
धमा देवी नगरपाभलकाको
कायाालय, संखुवासिा
षडानन्द नगरपाभलकाको
कायाालय, िोजपुर
लाभलगुराँस नगरपाभलकाको
कायाालय, तेह्रथुम
हतुवागढी गाउँ पाभलकाको
कायाालय, िोजपुर
आठराई गाउँ पाभलकाको
कायाालय, तेह्रथुम
चैनपुर नगरपाभलकाको कायाालय,
संखुवासिा
आम्चोक गाउँ पाभलकाको
कायाालय, िोजपुर
ट्याम्के मै युम गाउँ पाभलकाको
कायाालय, िोजपुर
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रो.नं.

उम्मेद्वारको नाम थर

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाजे को नाम

1

50003

भनभकता चौधरी

भत्रयुगा-११, उदयपुर

सत्यनारायण / जमु नाकुमारी

पाँचु

2

50528

सुजता कोइराला

इटहरी-२, सुनसरी

भिष्म / भवमला

दे वनारायण

3

51027

दे भवका राई

ले टाङ्ग-८, मोरङ्ग

भवष्णुिक्त्ि / कल्पना

श्यामप्रसाद

4

50134

नभवना राई

सल्यान-४, सोलु खुम्बु

चक्रबहादु र / साकीमाया

सुधानभसह

5

50362

अम्सिता तामाङ

आम्तेक-२, िोजपुर

ओमनाथ / दे भवमाया

मकरबहादु र

6

50963

सभबना राई

धनकुटा-१, धनकुटा

दे वानभसं / मीना

भत्रिुमान
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k|fKt u/]sf] s"n k|fKtfÍ ;DalGwt pDd]b\jf/n] of] glthf k|sfzg ePsf] ldltn] & lbg kl5 csf]{ & lbg;Dd cfof]usf]
website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user af6 x]g{ ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 .
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उम्मेदवार सिफाररि गररएको िूचना
िूचना नं. ६८/०७६-७७ समसि २०७६/११/०१

यि कायाालयको वव.नं. १०11८÷०७५–७६ (आ.ि.), स्थानीय िह अन्िगाि िह ५, इन्न्िसनयररङ्ग िेवा,
सिसिल िमूह, िव इन्न्िसनयर पदको माग पद िं ख्या २ (दुइ)ा को लासग समसि २०७६/१०/२६ गिे दे न्ख
२०७६/१०/२९ िम्म िञ्चालन िएको अन्िवाािाामा उपन्स्थि २६ (छन्बबि) िना उम्मेदवारहरुको सलन्खि
परीक्षा र अन्िवाािाा िमेिको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा दे हाय बमोन्िमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले
उम्मेदवारहरुको कायाालय रोिाईको प्राथसमकिाक्रम बमोन्िम दे हायको स्थानीय िहका कायाालयहरुमा स्थायी
सनयुन्िका लासग सिफाररि गने समसि २०७६/११/०१ को सनर्ायानुिार िम्बन्न्धि िबैको िानकारीका लासग
यो िूचना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररि योग्यिाक्रम िून्च :
यो.
क्र. नं.

रो.नं.

1
2

उम्मेद्वारको नाम थर

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररि गररएको कायाालय

50449

प्रभदप मण्डल

इनरुवा-५, सुनसरी

जगभदश / वीनादे वी

जहरु

ईटहरी उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी

50643

भबक्रान्त चौधरी

वनरझुला-७, सप्तरी

ताराकान्त /
श्यामकुमारीदे वी

आनन्दलाल

धरान उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी

j}slNks of]Uotfqmd ;"lr M
बै.यो. क्र.नं.

रो.नं.

1

50256

उम्मेद्वारको नाम थर
उत्सव श्रेष्ठ

ठे गाना
भत्रयुगा-१०, उदयपुर

बाबु/आमाको नाम
हकानारायण / भनमा ला

बाजे को नाम
जयबहादु र

gf]6 M dfly pNn]lvt lj1fkgdf lnlvt k/LIffaf6 cGtjftf{sf nflu 5gf}6 eO{ cGtjf{tf{df ;lDdlnt ePsf pDd]b\jf/x?n]
k|fKt u/]sf] s"n k|fKtfÍ ;DalGwt pDd]b\jf/n] of] glthf k|sfzg ePsf] ldltn] & lbg kl5 csf]{ & lbg;Dd cfof]usf]
website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user af6 x]g{ ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 .
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उम्मेदवार सिफाररि गररएको िूचना
िूचना नं. ६९/०७६-७७ समसि २०७६/११/०१

यि कायाालयको वव.नं. १०11९÷०७५–७६ (मधेशी), स्थानीय िह अन्िगाि िह ५, इन्न्िसनयररङ्ग िेवा,
सिसिल िमूह, िव इन्न्िसनयर पदको माग पद िं ख्या २ (दुइ)ा को लासग समसि २०७६/१०/२६ गिे दे न्ख
२०७६/१०/२९ िम्म िञ्चालन िएको अन्िवाािाामा उपन्स्थि २६ (छन्बबि) िना उम्मेदवारहरुको सलन्खि
परीक्षा र अन्िवाािाा िमेिको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा दे हाय बमोन्िमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले
उम्मेदवारहरुको कायाालय रोिाईको प्राथसमकिाक्रम बमोन्िम दे हायको स्थानीय िहका कायाालयहरुमा स्थायी
सनयुन्िका लासग सिफाररि गने समसि २०७६/११/०१ को सनर्ायानुिार िम्बन्न्धि िबैको िानकारीका लासग
यो िूचना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररि योग्यिाक्रम िून्च :
यो.
क्र. नं.

रो.नं.

1
2

उम्मेद्वारको नाम थर

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररि गररएको कायाालय

50049

राजेश राम

बगडा-३, महोिरी

कामे श्वर / जलभसयादे वी

असिी

धरान उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी

50407

सुभनल भवश्वास

धनपालथान-७, मोरङ्ग

नन्दभकशोर / साभवत्री

औनाई

ईटहरी उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी

j}slNks of]Uotfqmd ;"lr M
बै.यो. क्र.नं.

रो.नं.

1

50584

उम्मेद्वारको नाम थर
भपन्टु साह

ठे गाना
भक्षरे श्वरनाथ-५,धनु षा

बाबु/आमाको नाम
पुभलस / भकरणदे वी

बाजे को नाम
सोनभि

gf]6 M dfly pNn]lvt lj1fkgdf lnlvt k/LIffaf6 cGtjftf{sf nflu 5gf}6 eO{ cGtjf{tf{df ;lDdlnt ePsf pDd]b\jf/x?n]
k|fKt u/]sf] s"n k|fKtfÍ ;DalGwt pDd]b\jf/n] of] glthf k|sfzg ePsf] ldltn] & lbg kl5 csf]{ & lbg;Dd cfof]usf]
website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user af6 x]g{ ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 .
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उम्मेदवार सिफाररि गररएको िूचना
िूचना नं. ७०/०७६-७७ समसि २०७६/११/०१

यि कायाालयको वव.नं. १०1२०÷०७५–७६ (दसलि), स्थानीय िह अन्िगाि िह ५, इन्न्िसनयररङ्ग िेवा,
सिसिल िमूह, िव इन्न्िसनयर पदको माग पद िं ख्या २ (दुइ)ा को लासग समसि २०७६/१०/२६ गिे दे न्ख
२०७६/१०/२९ िम्म िञ्चालन िएको अन्िवाािाामा उपन्स्थि ८ (आठ) िना उम्मेदवारहरुको सलन्खि परीक्षा
र अन्िवाािाा िमेिको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा दे हाय बमोन्िमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले
उम्मेदवारहरुको कायाालय रोिाईको प्राथसमकिाक्रम बमोन्िम दे हायको स्थानीय िहका कायाालयहरुमा स्थायी
सनयुन्िका लासग सिफाररि गने समसि २०७६/११/०१ को सनर्ायानुिार िम्बन्न्धि िबैको िानकारीका लासग
यो िूचना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररि योग्यिाक्रम िून्च :
यो.
क्र. नं.

रो.नं.

1
2

उम्मेद्वारको नाम थर

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररि गररएको कायाालय

50432

चन्द्रमान सुनार

पुथा उिरगंगा-१२, रुकुम

अमरभजत / राखी

खम्बीर

धरान उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी

50538

भदपककुमार मंडल

हनु माननगरकंकाभलनी-३,
सप्तरी

आनन्दसागर / िुलदे वी

ढोररक

ईटहरी उप-महानगरपाभलकाको
कायाालय, सुनसरी

j}slNks of]Uotfqmd ;"lr M
बै.यो. क्र.नं.

रो.नं.

1

50725

उम्मेद्वारको नाम थर
प्रेमकुमार महरा

ठे गाना
राजपुर-६, भसरहा

बाबु/आमाको नाम
हररचन / सेलोकुमारीदे भव

बाजे को नाम
जनक

gf]6 M dfly pNn]lvt lj1fkgdf lnlvt k/LIffaf6 cGtjftf{sf nflu 5gf}6 eO{ cGtjf{tf{df ;lDdlnt ePsf pDd]b\jf/x?n]
k|fKt u/]sf] s"n k|fKtfÍ ;DalGwt pDd]b\jf/n] of] glthf k|sfzg ePsf] ldltn] & lbg kl5 csf]{ & lbg;Dd cfof]usf]
website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user af6 x]g{ ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 .

-uf]ljGbk|;fb kf}8]n_
s]Gb|Lo k|ltlglw

-kjgs'df/ ltldN;]gf_
-pk;lrj_

-anb]jk|;fb hf]zL_
sfof{no k|d'v

