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उ�मेदवार �सफा�रस ग�रएको सूचना 

सूचना नं. ४४ /०७६-७७, �म�तः २०७६/१२/०२ 
 

यस काया�लयको �व�ापन न.ं १०६६३/०७५-७६ (खुला), �थानीय तह, इि�ज�नय�रङ सेवा, सभ� समुह, च�थो तह, अ�मन पदको माग पद 

सं�या ७ (सात) का ला�ग �ल�खत पर��ामा उतीण� १० (ब�तीस) जनाम�ये  �म�त २०७६/११/२९ गत े �लइएको अ�तवा�ता�मा 

उपि�थत १० (दश) जना उ�मेदवारह�को �ल�खत पर��ाको �ा�ता�क तथा अ�तवा�ता�को औसत अ�क समेतको कूल योगका 

आधारमा देहाय बमोिजम यो�यता�म कायम हुन आएकोले �नजह�को रोजाइको �ाथ�मकता�म र यो�यता�मका आधारमा �थायी 

�नयुि�तका ला�ग �न�न �थानीय तहमा �सफा�रस गन� �म�त २०७६/१२/०२ गते �नण�य भएको हँुदा स�बि�धत सबैको जानकार�का 

ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ ।  

�सफा�रस यो�यता�म सचूी 

यो�यता 

�.नं. 
रोल नं. 

उ�मेदवारको नाम, 

थर, 
ठेगाना 

बाबुको 

नाम 

आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

�सफा�रस ग�रएको 

काया�लय 

1.  १००४० कृ��साद भ�राइ�  भ�पुर-०९, झापा पु��साद गंगादेवी राम�साद क�काई नगरपा�लका, झापा 

2.  १०१०० पिव� शाही खापु�नाथ-०५, जु�ा अजु�न जालदेवी �ापिछरी माई नगरपा�लका, इलाम  

3.  १००८० डेिनस कड�रया मेहेले-०९, ता�ेजुङ गोपालदास वस�ी चेतबहादुर गौरादह नगरपा�लका, झापा 

4.  १००५० कृषा ि�ख�ी इलाम-०६, इलाम देवकुमार इ� माया  गोकुल�साद इलाम नगरपा�लका, इलाम 

5.  १००३१ िहरा�साद सुवेदी िफ� कल-५, िस�ुली चेत�साद पमु�ला देवी गौरी�साद सूय�दय नगरपा�लका, इलाम 

6.  १०१३७ काँिशराम शमा� िचनगाड-०३,सुख�त पदम�साद मैिम   ितथ�राज देउमाई नगरपा�लका, इलाम 

7.  १०१९० गोकण� जैसी धापा-०६, जु�ा धनलाल धनक�ा  मननाथ 
फुङ�ल�ग नगरपा�लका, 

ता�लेजु�ग 

वैकि�पक यो�यता�म सूची 

अ�थायी यो�यता�म सूची 

    

________________ 

नानुका भ�राई 

लेखापाल 

________________ 

 ह�र �साद पौडेल 

शाखा अ�धकृत 

________________ 

पदमवहादरु राउत 

  शाखा अ�धकृत (के.�.) 

____________________ 

नारायण�साद कोइराला  

उप-स�चव 

��ट�यः 

बै.यो.�.न.ं रोल नं. उ�मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाबुको नाम आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  १०१६८ रिव� िव� द�ोला-०३, बझाङ वीरबहादुर माता देवी  मनसुर 

2.  १००४५ दलबहादुर ख�ी भैरेवी-०१,दैलेख सेते सेतु  सूय� 

अ यो.�.नं. रोल नं. उ�मेदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

1.  १०१०८ योगेश क�ेल लेखनाथ र��साद 

2.  १००३४ ह�रकृ� ण रोकाया खडकबहादुर सोमबहादुर 

3.  १००९९ मिनराज के.सी. रते परमल 
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यस �व�ापनको अ�तवा�ता�मा सि�म�लत भएको उ�मदेवारह�ले �ा�त गरेको कुल �ा�ता�क स�बि�धत उ�मेदवारले यो न�तजा �काशन भएको 

�म�तले सात �दन प�छ अक� सात �दनस�म आयोगको वेवसाइट www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन� स�कने छ। 

नोट: सफल उ�मदेवारह�लाई �म�त २०७६/१२/०६ गते �दउँसो २:०० बजे प�छ �सफा�रस प� �वतरण ग�रने छ । 




