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उम्मेदवार सिफाररि गररएको िूचना
िूचना नं. ९६/०७६-७७ समसि २०७६/१२/०३

यि कायाालयको वव.नं. १०१३७÷०७५–७६ (खुला), स्थानीय िह अन्िगाि िह ४, ववववध िेवा, िहायक
मवहला ववकाि सनरीक्षक पदको माग पद िं ख्या १३ (िेह्र) को लासग समसि २०७६/१२/०३ गिे िञ्चालन
भएको अन्िवाािाामा उपस्स्थि १५ (पन्र) 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 २०७६/१२/०३ को सनणायानुिार िम्बस्न्धि िबैको जानकारीका लासग
यो िूचना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररि योग्यिाक्रम िूची :
यो.क्र.
नं.

रो.नं.

उम्मेद्वारको नाम
थर

1

50874

सृजना ने पाल

2

50020

शोभा रार्म

3

51004

गर्ा कुमारी नलम्बू

4

50974

निनु ता अनधकारी

5

50883

लक्ष्मी खनतिडा

6

50620

संनगता बस्नेत

7

50427

8

50213

अननता श्रे ष्ठ

9

50415

कल्पना रार्म

10

50526

प्रनतमा पोखरे ल

11

50782

ननशा थापा

ठे गाना

धरान-११, सुनसरी
भोजपुर-२,
भोजपुर

बाबु /आमाको
नाम

पोष्टकुमार/
ननमम ला
नजतमान/ लक्ष्मी

बुढीमोरङ्ग-७,

ने त्रप्रसाद /

धनकुटा

नबमदा

तामाफोक-३,

धनबहादु र /

संखुिासभा

खड् गकुमारी

नदक्ते ल रुपाकोट-

टं कप्रसाद/

२, खोटाङ्ग

नडण्यकला

हतुिागढी-१,

गोपालबहादु र/

भोजपुर

भोजकुमारी

दे ि कुमारी

शे माम-९,

निराज /

पराजु ली

ओखलढुं गा

धनकुमारी

धनकुटा-६,

निष्णु भगत/

धनकुटा

नबमला

धरान-१७,

धनकुमार/

सुनसरी

कौनशला

निराटनगर-३,

टं कप्रसाद/

मोरङ्ग

मु नादे िी

टं नकनसनु िारी-४,

ने त्रबहादु र/

मोरङ्ग

तारा

बाजेको नाम

नरनाथ
नहरालाल
आशबहादु र
टे कबहादु र
भिानीशं कर
रामबहादु र
खखलनाथ
धनबहादु र
शे रबहादु र
जर्शं कर
चन्द्रबहादु र

सिफाररि गररएको कायाालय
ईटहरी उप-महानगरपानलकाको
कार्ामलर्, सु नसरी
षडानन्द नगरपानलकाको
कार्ामलर्, भोजपुर
धरान उप-महानगरपानलकाको
कार्ामलर्, सु नसरी
लेटाङ नगरपानलकाको कार्ामलर्,
मोरङ
भोक्राहा नरनसं ह गाउँ पानलकाको
कार्ामलर्, सु नसरी
छथर गाउँ पानलकाको कार्ामलर्,
ते ह्रथुम
चैनपुर नगरपानलकाको कार्ामलर्,
सं खुिासभा
धममदेिी नगरपानलकाको
कार्ामलर्, सं खुिासभा
रामप्रसाद रार् गाउँ पानलकाको
कार्ामलर्, भोजपुर
नचनचला गाउँ पानलकाको कार्ामलर्,
सं खुिासभा
मकालु गाउँ पानलकाको कार्ामलर्,
सं खुिासभा
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यो.क्र.

रो.नं.

नं.

उम्मेद्वारको नाम

12

50725

नदननसा चौलागाई

13

50414

ले खखका पौडे ल

बाबु /आमाको

ठे गाना

थर

Website:www.psc.gov.np,

नाम

साकेला-४,

चक्रप्रसाद/

खोटाङ्ग

लखक्ष्म

बेलबारी-४, मोरङ्ग

Email:eastern@psc.gov.np

बाजेको नाम

बनिनाथ

कुलप्रसाद/
जीिकुमारी

हररप्रसाद

सिफाररि गररएको कायाालय
सभापोखरी गाउँ पानलकाको
कार्ामलर्, सं खुिासभा
भोटखोला गाउँ पानलकाको
कार्ामलर्, सं खुिासभा

j}slNks of]Uotfqmd M
बै.यो. क्र.नं.

1

रो.नं.

50001

उम्मेद्वारको नाम थर

नगता भट्टरार्म

ठे गाना

जलजले-१, तेह्रथु म

बाबु/आमाको नाम

गोनबन्दप्रसाद/ र्न्द्रमार्ाँ

बाजेको नाम

लक्ष्मीप्रसाद

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 .
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