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तलुसीपरु, दाङ 

उ�मेदवार �सफा�रश स�ब�धी सूचना 

   सूचना नं. :- 53/०७6-७7, �म�तः- २०७6/11/06 
 

�थानीय तहका ला�ग यस काया�लयबाट स�ा�लत �व.नं. 14471/075-76(खलुा), इि�ज�नय�र� सेवा, सभ� समूह, पाचँौ तह,  सभ��क पदको माग 

पद सं�या 5 (पाचँ) का ला�ग �लिखत पर��ाबाट छनौट भएका 8 (आठ) म�ये अ�तवा�ता�मा उपि�थत उ�मेदवार सं�या 7 (सात) को �लिखत 

पर��ाको �ा�ा� र अ�तवा�ता�को  औषत �ा�ा� समेतको कूलयोगबाट देहाय बमोिजम यो�यता�म कायम हनु आएकोले �नजह�को काया�लय रोजाइको 

�ाथ�मकता�म अनसुार देहायका �थानीय तहमा �थायी �नयिु�का ला�ग �सफा�रश गन� �म�त 2076/11/06 मा �नण�य भएको हुँदा स�बि�धत 

सबैको जानकार�का ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ । 

�सफा�रश यो�यता�म :- 

यो. 

�.नं. 
रोल नं. 

उ�मेदवारको नाम, 

थर 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 

नाम 
�सफा�रश ग�रएको काया�लय 

1 610011 इशान ख�ी �संजा गा.पा.-2, ज�ुला तेजबहादरु/गंगादेवी वृष�संह कोहलपरु नगरपा�लका, बाकेँ  

2 610044 आिशष �व.के. अजु�नधारा न.पा.-6, झापा दगुा�बहादरु/हेमकल कुलबहादरु 
तलुसीपरु 

उप-महानगरपा�लका, दाङ 

3 610036 �ी�करण महतरा घोराह� उ.म.न.पा.-14, दाङ सो�वराम/�भमकुमार� गो�व�द राजापरु नगरपा�लका, ब�द�या 

4 610010 केशर िज.सी. घोराह� उ.म.न.पा.-17, दाङ िखमबहादरु/जानक� �नरबहादरु गलु�रया नगरपा�लका, ब�द�या 

5 610063 अजु�न पौडेल पोखरा म.न.पा.-19, का�क� कृ�ण�साद/शारदा धनप�त बारब�द�या नगरपा�लका, ब�द�या 

 

वैकि�पक यो�यता�म :- 

वै.यो. 

�.नं. 
रोल नं. उ�मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

1 610004 ल�मण �व� म�ुसकोट न.पा.-14, �कुम(पि�म) अ�मरबहादरु/�भमाकुमार� हक�  

2 610028 �मे�काश भ�डार� चौरजहार� न.पा.-04, �कुम(पि�म) गो�व�द/गो�मा मन�वर 
 

अ�थायी यो�यता�म :- 

अ.यो.�.नं. रोल नं. उ�मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

1 610059 च��श�शेर ख�का �दनेश ह�तबहादरु 

2 610042 मोहनकुमार ल�साल िशवराज न�दराम 

���य: 

१. यस �व�ापनको अ�तवा�ता�मा सि�म�लत भएका उ�मेदवारह�ले �ा� गरेको कूल �ा�ांक स�बि�धत उ�मेदवारले यो न�तजा �काशन भएको �म�तले ७ �दनप�छ 

अक� ७ �दन स�म आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user  बाट हेन� स�कने �यहोरा जानकार� गराइ�छ । 

२. �सफा�रश भएका उ�मेदवारह�को �सफा�रश प� यस काया�लयबाट �म�त २०७६/11/08 गते 12:00 बजे प�छ �दईनेछ । 

 
   

    (धनबहादरु डागँी) (�व�ण�ुसाद �यौपान)े     (िजते�� �गर�)  (दगुा��साद पराजलु�) 

    क��यटुर अपरेटर   शाखा अ�धकृत                  के���य ��त�न�ध         उपसिचव 
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