लोक सेवा आयोग
पोखरा कायाा लय, पोखरा
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा)
फोनः ०६१-४६३१४५, फ्याक्सः ०६१-५६३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना
सूचना नं.-८२/०७६-७७
सिसर्िः- २०७६/११/३०
आयोगद्वारा स्थानीय तहका लागग सञ्चागलत सवज्ञापन नं . १२९६५/०७५-७६ (खुला), ईन्जिगनयररङ्ग सेवा, सर्भे समू ह, अगमन
(प्रागवगिक) पदको माग पद संख्या ११ (एघार) का लागग गलईएको गलन्ित परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लागग छनौट र्भएका १६ (सोह्र)
िना उम्मेदवारहरुको गमगत २०७६/११/३० गते गते सञ्चालन र्भएको अन्तरवाताा मा उपन्स्थत १६ (सोह्र) िना उम्मेदवारहरूको
गलन्ित परीक्षा र अन्तरवाताा समे तको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा दे हाय बमोगिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
उम्मेदवारहरुको रोिाइको प्राथगमकताक्रमका आिारमा दे हाय बमोगिमका स्थानीय तहमा स्थायी गनयुन्िको लागग गसफाररश गने
गरी गमगत २०७६/११/३० मा गनर्ाय र्भएको हुुँ दा सम्बन्ित सबैको िानकारीको लागग यो सूचना प्रकागशत गररएको छ।
ससफाररस योग्यर्ाक्रििः
यो.क्र.
नं .

रोल नं.

१.

450170

२.

ससफाररस सिू ह: खु ला
उम्मेदवारको नाि थर

विनोद अधिकारी

बाजेको
नाि

बाबु/आिाको नाि

ससफाररश भएको
स्थानीय र्ह

बालकृष्ण/शुिा

धललु

भानु नगरपाधलका, तनहूँ

450233 सुिास लौडारी
भानु-10, तनहूँ

टं कप्रसाद/इन्ददरा

ददननाथ

पालुङटार नगरपाधलका, गोरखा

३.

450064 धमलन श्रे ष्ठ
मध्यनेपाल-4, लमजुङ

हुमकुमार/धनता

रत्नमान

गैंडाकोट नगरपाधलका,

४.

450052 सुन्शल सुबेदी
पुतलीबजार-13, स्याङ्जा

शाधलकग्राम/दुरपधत

झलक

कािासोती नगरपाधलका,

५.

450176 सन्ददप सुिेदी
कुस्मा-13, पिवत

िनप्रसाद/मीनाकुमारी

धमत्रलाल

गल्याङ्ग नगरपाधलका, स्याङ्जा

६.

450173 सुददप अयावल
धभरकोट-7, स्याङ्जा

नारायण/लीलादे िी

लोकु

राईनास नगरपाधलका, लमजुङ

७.

450241 ददनेश बाबु के सी
चौरजहारी-5, रुकुम पन्िम

होमबहादुर/अमृता

रगबहादुर

मध्यविददु नगरपाधलका,

८.

450248 सददे श सापकोटा
आधूँ िखोला-6, स्याङ्जा

मोहनप्रसाद/दे िीकुमारी

भानुभक्त

सुददरबजार नगरपाधलका, लमजुङ

९.

450189 प्रेम प्रकाश के सी
धत्रिेणी-1, रुकुम पन्िम

जगिन/वपउमाला

हररलाल

गोरखा नगरपाधलका, गोरखा

माछापुच्छ्रे -4, कास्की

पाना नं.

1

निलपरासी (ि.सु.प.)

निलपरासी (ि.सु.प.)

निलपरासी (ि.सु.प.)

यो.क्र.
नं .

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ससफाररश भएको
स्थानीय र्ह

बाजेको
नाि

बाबु/आिाको नाि

१०.

450167 डेकेश कुमार शाही
महाबु-5, दै लेख

पारमबहादुर/सुयक
व ु मारी

धबरबहादुर

चापाकोट नगरपाधलका, स्याङ्जा

११.

450182 प्रदीप राना
पुतधलबजार-7, स्याङ्जा

रुकुमबहादुर/छविसरा

गुमबहादुर

मध्यनेपाल नगरपाधलका, लमजुङ

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

१.

450073

२.

450290

जनम शाही

३.

450254

ददनेश मुराउ

बाबु /आिाको नाि

अधनल बोगटी

बाजे को नाि

रामकृष्ण/बसुदिरा

राईनास-5, लमजुङ

जगतबहादुर

जयबहादुर/दुगाव

शुभकाधलका-8, काधलकोट

मोधतलाल

रामकरन/आशाकुमारी

गैडहिा-7, रुपददे ही

दसरथ

अस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

१.

450224

२.

450209

छायाूँ
ाथ रार-2, मुग ु
अमृतनअधिकारी

३.

४५०२७५

४.

बाबुको नाम

बाजे को नाि

धतलकप्रसाद

रामचदर

प्रेमप्रसाद

बलराम

माछापु
च्छ्रे -4, कास्की
सु
ददप अधिकारी

गंगादत्त

श्रीिर

४५०१६१

रत्नबहादुर बस्नेत

दलबहादुर

गुमाने

५.

४५०००३

कृष्णप्रसाद पौडेल

रामप्रसाद

कलािर

६.

४५०२५६

प्रज्िल धतधमल्सेना

कृष्णहरर

नरहरर

७.

४५००५९

सुरेदर गुरुङ्ग

तुलबहादुर

आसाराम

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

नदद प्रसाद चौलागाइव

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

टं क प्रसाद पन्थी

लक्ष्र्मीप्रसाद पराजुली

(शािा अगिकृत)

(केन्द्रीय प्रगतगनगि)

----------------------वीरे न्र बहादरु सवााँर
(उपसगचव)

(शािा अगिकृत)
नोटिः
यस गवज्ञापनमा गलन्ित परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लागग छनौट र्भई अन्तवाा ताा मा सन्म्मगलत र्भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क
सम्बन्ित उम्मेदवारले यो नगतिा प्रकाशन र्भएको गमगतले ७ (सार्) गदन पगछ अको ७ (सार्) गदनसम्म आयोगको website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सगकने व्यहोरा िानकारी गराइजछ ।

पु नश्चिः- ससफाररस पत्र सिसर् २०७६/१२/०३ गर्े ३:०० बजे पसि सवर्रण गररने व्यहोरा सिेर् जानकारी गराईन्ि ।

पाना नं.
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