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उम्मेदवार सिफाररि गररएको िूचना
िूचना नं. ७८/०७६-७७ समसि २०७६/११/११

यि कायाालयको वव.नं. १०१२२÷०७५–७६ (खुला), स्थानीय िह अन्िगाि िह ५, ववववध िेवा, मवहला
ववकाि सनरीक्षक पदको माग पद िं ख्या ७ (िाि) को लासग समसि २०७६/११/११ गिे िञ्चालन भएको
अन्िवाािाामा उपस्स्थि ९ (नौ) जना उम्मेदवारहरुको सलस्खि परीक्षा, कम््यूटर िीप परीक्षण र अन्िवाािाा
िमेिको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा दे हाय बमोस्जमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले उम्मेदवारहरुको
कायाालय रोजाईको प्राथसमकिाक्रम बमोस्जम दे हायको स्थानीय िहका कायाालयहरुमा स्थायी सनयुस्िका लासग
सिफाररि गने समसि २०७६/११/११ को सनणायानुिार िम्बस्न्धि िबैको जानकारीका लासग यो िूचना प्रकाशन
गररएको छ ।
सिफाररि योग्यिाक्रम िूची :
यो. क्र.
नं.

उम्मेद्वारको नाम
थर

रो.नं.

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1

50165

राधा काकी

बाहुनीडााँडा-२, खोटाङ

खड् गबहादु र/ खड् गमाया

नै नबहादु र

2

50425

दे वीमाया बस्नेत

सोताङ्ग-१, सोिु खुम्बु

भक्तबहादु र/ शेषकुमारी

सुरबहादु र

3

50116

लनमा िा गौतम

याङ्गपाङ्ग-२, भोजपुर

श्रीप्रसाद/ लमना

मनोरथ

4

50447

भगवती काकी

इटहरी-२०, सुनसरी

बोखबहादु र/ पदमामाया

लनलसपलसिंह

5

50239

रोलजना श्रेष्ठ

लमक्लाजुङ-५, मोरङ्ग

पारसमलि/ मनकुमारी

जगतबहादु र

6

50179

िक्ष्मी अलधकारी

लवराटनगर-३, मोरङ्ग

रोलहतकुमार/ राधा

लतिमाधव

7

50053

रन्जना खनाि

सैनामै ना-५, रुपन्दे ही

चुडामिी/ सुलमत्रा

गुिाखर

सिफाररि गररएको कायाालय
धरान उप-महानगरपालिकाको
कायाािय, सुनसरी
िेटाङ नगरपालिकाको
कायाािय, मोरङ
सुनवषी नगरपालिकाको
कायाािय, मोरङ
महािक्ष्मी नगरपालिकाको
कायाािय, धनकुटा
धमादेवी नगरपालिकाको
कायाािय, सिंखुवासभा
चैनपुर नगरपालिकाको
कायाािय, सिंखुवासभा
षडानन्द नगरपालिकाको
कायाािय, भोजपुर
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बै.यो. क्र.नं.

रो.नं.

उम्मेद्वारको नाम थर

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाजे को नाम

1

50838

सुजता राई

लदलदङ्ग-१, सिंखुवासभा

नराहाङ्ग/ इन्द्रकुमारी

लटकाराम

2

50231

कल्पना दाहाि

लवराटनगर-४, मोरङ्ग

युवराज/ सरस्वता

जयप्रसाद

अस्थायी योग्यताक्रम सूची
अस्थायी यो. क्र.नं.

रो.नं.

उम्मेद्वारको नाम थर

बाबु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1

50803

मनीषा लिम्बू

चन्द्रकुमार

गौरीमान

2

50882

िता चालिसे

लवष्णुप्रसाद

तारानाथ

gf]6 M dfly pNn]lvt lj1fkgdf lnlvt k/LIffaf6 cGtjf{tf{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 .
-b]j]Gb| zdf{_
s]Gb|Lo k|ltlglw

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

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

l;kmfl/; x'g] pDd]b\jf/x?sf] l;kmfl/; kq ldlt @)&^.!!.!# ut] ljxfg !!M)) ah] ljt/0f ul/g] Joxf]/f hfgsf/L u/fOG5 .

