
  

  पाना नं. 1 

  

लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 

          फोनः ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः ०६१-५६३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np  

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-  ९७ /०७६-७७ 

   सिसर्िः- २०७६/१२/९ 

 आयोगद्वारा स्थानीय तहका लागग सञ्चागलत सवज्ञापन नं. १२९६४/०७५-७६ (खुला), ईन्जिगनयररङ्ग सेवा, गसगिल समूह, स्यागनटरी 

उपसमूह (प्रागवगिक) खा.पा.स.टे पदको माग पद संख्या २१ (एक्काइस) का लागग गलईएको गलन्खत परीक्षाबाट अन्तवाातााको  लागग 

छनौट िएका ३९ (उनन्चासलस) िना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७६/११/२९ र ३० गते गते सञ्चालन िएको अन्तरवाताामा उपन्स्थत 

३६ (छत्तीस) िना उमे्मदवारहरूको गलन्खत परीक्षा र अन्तरवाताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोगिमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोिाइको प्राथगमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोगिमका स्थानीय तहमा स्थायी 

गनयुन्िको लागग गसफाररश गने गरी गमगत २०७६/१२/९ मा गनर्ाय िएको हुुँदा सम्बन्ित सबैको िानकारीको लागग यो सूचना 

प्रकागशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                    ससफाररस सिूह: खुला 

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

ससफाररश भएको 

स्थानीय र्ह 

१ ४५०२०८ 
धर्मराज अधधकारी  
पन्चपरुी-२, सरेु्खत 

ररर्खीरार्/भाधिरथी लधिरार् 
हपु्सेकोट िाउँपाधलका, व.स.ुपू., 
नवलपरासी 

२ ४५००२३ 
िंिाधर िौडेल 

फलेवास-४, पवमत 
कृष्णप्रसाद/िोर्ादेवी कपपलार्णी र्ादी िाउँपाधलका, कास्की 

३ ४५०१३९ 
धतलकराज वली 
काधलर्ाटी-२, सल्यान 

अम्बरबहादरु/पूणमकली तेजबहादरु आरुघाट िाउँपाधलका, िोरर्खा 

४ ४५०५५९ 
हंसबहादरु धतरुवा 
स्वाधर्काधतक-१, बाजरुा 

अजुमन/असाडी बौदे घघररङ्ग िाउँपाधलका, तनहुँ 

५ ४५०५७९ 
प्रपवण बढुार्िर 

वन्िाड कुपपण्डे-११, सल्यान 
चिुे/धनी हकम  फेदीर्खोला िाउँपाधलका, स्याङ्जा 

६ ४५०५४७ 
इन्रर्णी चौधरी 
र्ोहनपरु-५, सप्तरी 

धर्र्नारायण/पधुनता धर्पहलाल अघजरकोट िाउँपाधलका, िोरर्खा 

७ ४५०३०५ 
उदय बराल 

र्ाडी-७, घचतवन 
राजेन्र/पवर्ला फघणन्र ऋपिङ्ग िाउँपाधलका, तनहुँ 

८ ४५०५३२ 
सदुदप देवकोटा 
पालङुटार-४, िोरर्खा 

धललाराज/सरस्वती पणुमचन्र धसरानचोक िाउँपाधलका, िोरर्खा 
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यो.क्र.

नं. 
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

ससफाररश भएको 

स्थानीय र्ह 

९ ४५०२३५ 
हररप्रसाद भट्टराई 

र्खाँडाचक्र-६, काधलकोट 
भवुानीप्रसाद/टुल्की पहराचन्र दोदी िाउँपाधलका, लर्जङु 

१० ४५०५३१ 
धतलकप्रसाद चौलािाइ 

धभरे्श्वर-५, सल्यान 
अघननप्रसाद/कृष्णर्ाया र्ोतीलाल हररनास िाउँपाधलका, स्याङ्जा 

११ ४५०१७६ 
अरधबन्दकुर्ार यादब 
वररयारपही-४, धसरहा 

रार्जलुरु्/दरु्खधन धनधबर िण्डकी िाउँपाधलका, िोरर्खा 

१२ ४५००७८ 
ददपेन्र र्खत्री 
पोर्खरा-१५, कास्की 

रोर्बहादरु/प्रधर्ला धभर्बहादरु अजुमनचौपारी िाउँपाधलका, स्याङ्जा 

१३ ४५०१३६ 
बलरार् घघधर्रे 

धसरानचोक-७, िोर्खाम 
सरेुन्रप्रसाद/चोककुर्ारी घचन्तार्णी शहीदलर्खन िाउँपाधलका, िोरर्खा 

१४ ४५०४०६ 
तारापधत भट्टराई 

शकु्लािण्डकी-८, तनहुँ 
देवक़ृष् ण/सररता प् यार्नारायण पवरुवा िाउँपाधलका, स्याङ्जा 

१५ ४५०४७० 
िपवलाल िाहा 
कालीिण्डकी-२, स्याङ्जा 

धनलाल/नरर्धत िजराज कालीिण्डकी िाउँपाधलका, स्याङ्जा 

१६ ४५०३२८ 
सजृन ज्ञवाली 
राप्ती-३, दाङ 

हररनारायण/पावमता बार्देव क््होलासोथार िाउँपाधलका, लर्जङु 

१७ ४५०१७१ 
वसन्त भट्ट 

वारपाक-५, िोरर्खा 
ठाकुरप्रसाद/धललादेवी धथरप्रसाद बारपाक सलुीकोट िाउँपाधलका, िोरर्खा 

१८ ४५०१२७ 
र्ीर्बहादरु सहकारी 
नरहररनाथ-४, काधलकोट 

पदर्बहादरु/सनु्की भैरे नापाम भधूर् िाउँपाधलका, र्नाङ 

१९ ४५००४७ 

सनु्दर ओझा 
बैददकाली-२, ब.सू.प.ु 
नवलपरासी 

पटकारार्/पवष्णरु्ाया धललावल्लभ र्नाङ पङस्याङ िाउँपाधलका, र्नाङ 

२० ४५०५४९ 
पवकास शे्रष्ठ 

पालङुटार-२, िोरर्खा 
र्खड्गनारायण/र्न्दापकनी रत्नबहादरु धाचे िाउँपाधलका, िोरर्खा 

२१ ४५०५९८ 
धबघन्तप्रसाद घती 
कुशे-८, जाजरकोट 

पणुमप्रसाद/अर्तृा तलुाबहादरु चरु्नबु्री िाउँपाधलका, िोरर्खा 
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वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

1 ४५०३७३ 
लोकराज जोशी 
जयपथृ्वी-२, बझाङ 

लक्ष्र्ीराज/कौघशल्ला देउर्नुी 

२ ४५०००६ 
सािर साउद 

र्ल्लेर्ख-७, अिार् 
धभउधसंह/जैसरा धडले 

3 ४५०५३४ धनबहादरु र्खत्री िेडािाड-१३, जाजरकोट नरे/सेत ु आइते 

4 ४५०३६३ 
सधुनल शे्रष्ठ 

आरूघाट-९, िोरर्खा 
श्यार्कुर्ार/जानकी लेर्खबहादरु 

5 ४५००५२ 
कर्ानधसंह र्खड्का 
सानीभेरर-११, रूकुर् पघिर् 

लालधसङ/तलुसी नन्दरार् 

 

 

अस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबुको नाम बाजेको नाि 

1 ४५०५२३ भरत शाही ददलबहादरु प्ररे्बहादरु 

२ ४५०५५३ तलु्सीप्रसाद लाधर्िाने नबराज धतलकरार् 

3 ४५०२९३ पवष्णपु्रसाद काफ्ले र्ोतीलाल पटकारार् 

4 ४५०५१० धडलबहादरु पव.क.सनुार र्खड् िबहादरु पदर्बहादरु 

 

 

 

 --------------------                       ---------------------                      ----------------------- 

जनकप्रसाद खनाल            टंक प्रसाद पन्थी                      वीरेन्र बहादरु सवााँर 

 (नायव सुब्वा)                                                     (शाखा अगिकृत)                                               (उपसगचव) 

                                                                                                                 

 

नोटिः 

 यस गवज्ञापनमा गलन्खत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लागग छनौट िई अन्तवााताामा सन्म्मगलत िएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बन्ित उमे्मदवारले यो नगतिा प्रकाशन िएको गमगतले ७ (सार्) गदन पगछ अको ७ (सार्) गदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सगकने व्यहोरा िानकारी गराइजछ । 

 

 

पुनश्चिः- ससफाररस पत्र सिसर् २०७६/१२/२१  गरे् ३:०० बजे पसछ सवर्रण गररने व्यहोरा सिेर् जानकारी गराईन्छ । 


