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उ�मेदवार �सफा�रस ग�रएको सूचना 

सूचना नं. ४३ /०७६-७७, �म�तः २०७६/१२/०१ 
 

यस काया�लयको �व�ापन न.ं १०६६२/०७५-७६ (खुला), �थानीय तह, इि�ज�नय�रङ सेवा, �स�भल समुह, �या�नटर� उपसमूह, च�थो तह, 

खानेपानी तथा सरसफाई टेि�न�सयन पदको माग पद सं�या १३ (ते�) का ला�ग �ल�खत पर��ामा उतीण� ३२ (ब�तीस) जनाम�ये  

�म�त २०७६/११/२८ र २०७६/११/२९ गते �लइएको अ�तवा�ता�मा उपि�थत २५ (प�चीस) 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 २०७६/१२/०१ 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 न.ं 

उ�मेदवारको नाम, 

थर, 
ठेगाना 

बाबुको 

नाम 

आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

�सफा�रस ग�रएको 

काया�लय 

1.  १००३४ भीमबहादरु ब�नेत 
�शवालय-

०२,जाजरकोट 
बीरवल �खमा अ�मर�स ं चुलाचुल� गाउँपा�लका, इलाम 

2.  १०१२७ स�तोष ढकाल  दमक-०३, झापा देउनारायण कौ�शला  गजलाल कमल गाउँपा�लका, झापा 

3.  १००६७ �बेश महतारा गुठ�चौर-०१,जु�ला लेखतमान राजकुमार� प�ृवीबहादरु बा�दशी गाउँपा�लका, झापा 

4.  १००९४ गोपाल�साद काक� तु�बेवा -०१,पाँचथर �ानबहादरु �लला दे�व तेजबहादरु तु�बेवा गाउँपा�लका, पाँचथर 

5.  १००२८ ��दप काक�  �म�लाजुङ -४ ,पाँचथर ल�लाराम सु�नतादेवी ख�कबहादरु कचनकवल गाउँपा�लका, झापा 

6.  १००८१ अ�नस लुइटेल देउमाई-०६,इलाम मोहन�साद तुलसा  ह�र�साद स�दकपुर गाउँपा�लका, इलाम  

7.  १००६६ ल�मण लुइटेल �फ�दम-०४,पाँचथर देउनारायण रा�धका र�गलाल कु� मायक गाउँपा�लका, पाँचथर 

8.  १०००४ इ�वर�साद दाहाल दमक-०८,झापा च���साद �व�णु माया �स���साद मा�सेबु�ग गाउँपा�लका, इलाम  

9.  १०००७ नरकुमार आङदे�बे  
�म�लाजु�ग-०१, 

पाँचथर 
कु�वर�वाज ल�यमाया सुख�साद फालेलु�ग गाउँपा�लका, पाँचथर 

10.  १०१७६ राजे���साद लुइटेल फा�गुन�द-०१,पाँचथर �ैलो�य देबीका अबीनारायण माईजोगमाई गाउँपा�लका, इलाम  

11.  १०१३७ पु�पनारायण चौधर� क�चन�प-११,स�तर� �सताराम च� चानदेवी भोलाई �स�द�वा गाउँपा�लका, ता�लेजु�ग 

12.  १००१८ रमेशबहादरु बोहरा म� टा-७, बझाङ �क�नमल जमानादेवी �रठे 
आठराई ��वेणी गाउँपा�लका, 

ता�लेजु�ग 

13.  १००३६ नवराज ओल� 
मु�सकोट-१२,�कुम 

प� �चम 
ख�बबहादरु भरमाया �गरबहादरु 

�म�वाखोला गाउँपा�लका, 

ता�लेजु�ग 

 

 

            �मश: ....... 
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वैकि�पक यो�यता�म सूची 

अ�थायी यो�यता�म सूची 

 

 

   

________________ 

होमनाथ �नरौला 

नायव सु�बा 

________________ 

 ह�र �साद पौडेल 

शाखा अ�धकृत 

________________ 

पदमवहादरु राउत 

  शाखा अ�धकृत (के.�.) 

____________________ 

नारायण�साद कोइराला  

उप-स�चव 

��ट�यः 

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 २०७६/१२/०५ गते �दउँसो २:०० बजे प�छ �सफा�रस प� �वतरण ग�रने छ । 

 

बै.यो.�.न.ं रोल नं. 
उ�मेदवारको 

नाम, थर 
ठेगाना बाबुको नाम आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  १०१६० केशव ख�तवडा इ.न.पा-०७,इलाम जयकुमार इ�� देवी �ललाधर 

2.  १०१३९ उमेश साह पौडे� वर-०१,धनुषा महे�� दल�तया राम�हत 

3.  १०११७ कण�च�� के.सी. ��पुरासु�दर�-०८,डो�पा मानबहादरु नैतपु जयबहादरु 

अ 

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

1.  १००४५ राजु सावदेन फालेलुङ-०४,पाँचथर हेमबहादरु च�पामाया सुभ�सहं 

2.  १०११२ �यामकृ�ण पौडेल इलाम-१०,इलाम खेम�साद योगमाया ल�मी�साद 

3.  १००६० दगुा��साद �रजाल �शवसता��-०७,झापा धनप�त ड�बरकुमार� गो�व�द 




