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उम्मेदवार सिफाररि गररएको िूचना 

िूचना नं. ४१/०७६-७७, समत िः २०७६/११/२६ 
 

लोक सेवा आयोगको ववज्ञापन नं. १०६६१/०७५-७६ (आ.ज.), स्थानीय तह, इन्जिननयरिङ सेवा, सससिल समुह, चौंथो तह, अससस् टेजट 
सव-इन्जिननयि पदको माग पद संख्या ९ (नौ) का लागग समनत २०७६/११/१८ देखि २०७६/११/२२ ग िेम्म सलइएको अजतवााताामा 
उपन्स्थत २७ (ित् ाईि) िना उम्मेदवािहरूमध्ये सलखित पिीक्षाको प्राप्ताङ्क तथा अजतवाातााको औसत अङ्क समेतको कूल योगका 
आधािमा देहाय बमोन्िम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले ननिहरुको िोिाइको प्राथसमकताक्रम ि योग्यताक्रमका आधािमा स्थायी 
ननयुन्ततका लागग ननम्न स्थानीय तहमा ससफारिस गने समनत २०७६/११/२६ गत ेननर्ाय िएको हुुँदा सम्बन्जधत सबैको िानकािीका 
लागग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।  

सिफाररि योग्य ाक्रम िूची 

योग्य ा 
क्र.नं. 

रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम, 

थर, 
ठेगाना बाबु / आमाको नाम बाजेको नाम 

सिफाररि गररएको 
कायाालय 

1.  १०३३४ सरोज राई मंगलबारे -९ , इलाम तारानाथ /शर्मिला  कृष्णबहादरु चलुाचलुी गाउँपार्लका, इलाम 

2.  १०३३७ विजय चोङिाङ र्लम्ब ु मैिाखोला गा .पा.-३ , ताप्लेजङु नरेशकुमार /मंगलमाया  भक्तबहादरु 
मैिाखोला गाउँपार्लका,  
ताप्लेजङु 

3.  १०३८० ददपेश शे्रष्ठ  एकतप्पा -४ , इलाम कृष्णकुमार /शरु्सला  र्ललानाथ अजुिनधारा नगरपार्लका, झापा 

4.  १००२७ रामकुमार  आङदेम्बे र्मक्लाजङु्ग गा .पा.-१ , पाँचथर माइतप्रसाद /मैतमाया  प्रमेबहादरु कमल गाउँपार्लका,  झापा 

5.  १०२८२ धनबहादरु  राजिंशी हल्ददबारी गा .पा.-२ , झापा खैटु /सन्चरी  उबिग कचनकिल गाउँपार्लका, झापा 

6.  १००३२ चन्रप्रसाद साँबा 
र्मक् िाखोला गा .पा.-४ , 

ताप्लेजङु 
र्संगपाल /हाबी  अम्बरबहादरु र्सददङिा गाउँपार्लका,  ताप्लेजङु 

7.  १०२७१ शरुिीर रानामगर दमक न .पा.-१ , झापा नैनर्संह /लालमाया  विखिमान गौरादह नगरपार्लका, झापा 

8.  १००४० दयानन्द चौधरी लाहान न .पा.-२२ , र्सराहा पंच ु /चन्रदेिी  सतािन देउमाई नगरपार्लका,  इलाम 

9.  १०३८७ हरीबहादरु  मगर कन्काई न .पा.-७ , झापा प्रमेबहादरु /चन्रमाया  नरबहादरु बाह्रदशी गाउँपार्लका,  झापा 
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वकैल्पिक योग्य ाक्रम िचूी 

 
 

________________ 
होमनाथ ननिौला 
नायव सुब्बा 

 
 

________________ 
 हरि प्रसाद पौडले 
शािा अगधकृत 

 
 

________________ 
मदन रिमाल 

 केजरीय प्रनतननगध 

 
 

____________________ 
नािायर्प्रसाद कोइिाला  

उप-सगचव 
द्रष्टव्यिः 
यस ववज्ञापनको अजतवााताामा सन्म्मसलत िएको उम्मेदवािहरूले प्राप्त गिेको कुल प्राप्ताङ्क सम्बन्जधत उम्मेदवािले यो ननतिा प्रकाशन िएको 
समनतले सात ददन पनछ अको सात ददनसम्म आयोगको वेवसाइट www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सककने छ। 
 

बै.यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उम्मेदवारको नाम, 

थर 
ठेगाना बाबु / आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  १०४९० िजिय िाई पथिी शननश् चिे न .पा.-७ , मोिङ लीलाधन /लक्ष्मी  चतुिमान 

2.  १०४८५ दोची शेपाा मैवािोला गा .पा.-५ , ताप्लेिुङ फूवाा /फूवाा िाङ् डु  लातपा 
3.  १००६१ अमतृ एततने अिुानधािा न .पा.-१ , झापा मानबहादिु /सीता  कफपहाङ 


