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उम्मेदवार सिफाररि गररएको िूचना 
िूचना नं. १०४/०७६-७७ समसि २०७६/१२/०६ 

 

  

यि कायाालयको वव.नं. १०1२९÷०७५–७६ (खलुा), स्थानीय िह अन्िगाि िह ४, इन्न्िसनयररङ्ग िेवा, 
सिसिल िमूह, स्यासनटरी उपिमूह, खा.पा.ि.टे. पदको माग पद िंख्या १५ (पन्र) को लासग समसि 
२०७६/११/२८ गिे िञ् चालन िएको अन्िवाािाामा उपन्स्थि २६ (छन्बिि) िना उम्मेदवारहरुको सलन्खि 
परीक्षा र अन्िवाािाा िमेिको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय िमोन्िमको योग्यिाक्रम कायम हनु आएकोले 
उम्मेदवारहरुको कायाालय रोिाईको प्राथसमकिाक्रम िमोन्िम देहायको स्थानीय िहका कायाालयहरुमा स्थायी 
सनयनु्िका लासग सिफाररि गने समसि २०७६/१२/०६ को सनर्ायानिुार िम्िन्न्धि ििैको िानकारीका लासग 
यो िूचना प्रकाशन गररएको छ । 

सिफाररि योग्यिाक्रम  : 
यो. 

क्र.नं. 
रो.नं. 

उमे्मद्वारको नाम 

थर 
ठेगाना 

बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

सिफाररि गररएको 

कायाालय 

1 50101 सन्तोष ससिंह 
आग्रीगाउँ-८, 

सुरे्खत 

मानबहादुर/ 

नरमदा 
नरु 

आम्चोक गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, भोजपुर 

2 50004 नरेन्द्र राई 
बािा-२, 

सिंरु्खवासभा 

र्खड्कबहादुर/ 

कृसतमार्ा 
मनध्वज 

सचसचिा गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, सिंरु्खवासभा 

3 50585 असनि राई 
पौवादुङमा-५, 

भोजपुर 

दिबहादुर/ 

रामकुमारी 
मानबहादुर 

पौवादुङमा गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, भोजपुर 

4 50531 धनेन्द्र राई 
मकािु–२, 

सिंरु्खवासभा 

भक्तबहादुर/ 

र्ाश्वारीमार्ा 
मोहनससिं 

देवानगञ्ज गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, सुनसरी 

5 50345 टिंक ढकाि 
कुन्तादेवी-१, 

ओर्खिढुिंगा 

बिराम/ 

अम्विका 
सदानन्द 

केरावारी गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, मोरङ 

6 50372 सनमािा भण्डारी 
अरुण-६, 

भोजपुर 

टेकबहादुर/ 

एगादेवी 
ररपुमदान 

ट्याम्के मैरु्म गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, भोजपुर 

7 50620 सव.पी. ससिंह 
काफिकोट-९, 

सुरे्खत 
ऐनससिंह/ कमिा ईश्वरससिंह 

हतुवागढी गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, भोजपुर 

8 50342 मेनकिा रार्ा 
पासिबास-८, 

धनकुटा 

सुसीि/ 

नरमार्ा 
िािबहादुर 

चौसवसे गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, धनकुटा 

9 50128 सवषु्ण सापकोटा 
पासिबास-६, 

धनकुटा 

मोहनकुमार/ 

नरमार्ा 
सुर्ाबहादुर 

छथर गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, तेह्रथुम 

10 50219 पौरर्ख असधकारी 
बुधबारे-६, 

झापा 

मेदसनप्रसाद/ 

प्रसमिा 
सवषु्णिाि 

कानेपोर्खरी गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, मोरङ 

11 50194 उत्तरबहादुर रार्ा 
ताम्कू-९, 

सिंरु्खवासभा 

रामबहादुर/ 

चररमार्ा 
टेकुराम 

सभापोर्खरी गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, सिंरु्खवासभा 

12 50255 अजुानकुमार वसे्नत 
रावादोिु-७, 

ओर्खिढुिंगा 

उदर्बहादुर/ 

कमिा 
जगतबहादुर 

बजुा गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, सुनसरी 

13 50093 अशोककुमार 

कामी 

र्खप्तडछान्ना-२, 

बझाङ 

शिंकरबहादुर/ 

भूसज 
जब्बरे 

ग्रामथान गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, मोरङ 

http://www.molrm.gov.np/downloadfile/Land%20Dictionary20701130_1394787598.pdf#page=222
http://www.molrm.gov.np/downloadfile/Land%20Dictionary20701130_1394787598.pdf#page=222
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यो. 

क्र.नं. 
रो.नं. 

उमे्मद्वारको नाम 

थर 
ठेगाना 

बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

सिफाररि गररएको 

कायाालय 

14 50235 सिंदेश चौिागाई 
सवराटनगर-३, 

मोरङ्ग 

बािकृष्ण/ 

शुष्मा 
पशुाराम 

जहदा गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, मोरङ 

15 50513 अजुानबहादुर 

बडुवाि 

आठसवस-९, 

दैिेर्ख 

दिबहादुर/ 

नन्नरुपा 
ससउरो 

फेदाप गाउँपासिकाको 

कार्ाािर्, तेह्रथुम 

j}slNks of]Uotfqmd M 

बै.यो. 

क्र.नं. 
रो.नं. 

उमे्मद्वारको नाम 

थर 
ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1 50528 सबनोद बजगाई भोजपुर-११, भोजपुर सुर्ाप्रसाद/ पावाती िम्विप्रसाद 

2 50571 शुक्रराज बुमी सभर्ा-९, मुगु दिबहादुर/ दन्त धनससिंह 

3 50097 हका बहादुर सव.क. छेडागाउँ-१३, जाजरकोट िके्ष/ सन्तोिी गोरे 

 c:yfoL of]Uotfqmd M 

अ.यो. क्र.नं. रो.नं. उमे्मद्वारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

1 50246 थुमराज मते गिंगाबहादुर सहराबहादुर 

2 50519 महेन्द्रबहादुर शाही सजरबहादुर बि 

3 50236 सभमप्रसाद सुवेदी चुडामसण प्रभुराम 

4 50293 महेश काकी अजुानबहादुर तेजबहादुर 
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website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user af6 x]g{ ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 .  

 

 

 -eLdk|;fb ;'j]bL_                -kjgs'df/ ltldN;]gf_        -anb]jk|;fb hf]zL_ 

  s]Gb|Lo k|ltlglw                  -pk;lrj_             sfof{no k|d'v 

 

 

  

 

l;kmfl/; x'g] pDd]b\jf/x?sf] l;kmfl/; kq ldlt @)&^.!@.!@ ut] ljxfg !! ah] ljt/0f ul/g] Joxf]/f cg'/f]w 5 . 

 


