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ससफारिस सम्बन्धी सूचना
सूचना नं. 66/076-77, सिसि 2076/08/29
लोक सेवा आयोग, बुटवल कायाालयबाट स्थानीय िहका लासग सञ्चासलि ववज्ञापन नं. 13818/075-76(आ.ज.),
प्रशासन सेवा, पााँचौ िह, सहायक पदको िाग पद सं ख्या 2 (दुई) का लासग सलखिि परिक्षाबाट अन्िवाािााको लासग छनौट भएका
23 जना उम्िेदवािहरुको सिसि 2076।08।12 गिेदेखि 25 गिेसम्ि अन्िवाािाा सञ्चालन भएकोिा अन्िवाािाािा उपखस्थि
22 जना उम्िेदवािहरुको सलखिि पिीक्षाको प्राप्ताङ्क, कम्युटि सीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप्ताङ्क िथा अन्िवाािााको औषि प्राप्ताङ्क
सिेिको कूल योगबाट दे हाय बिोखजिको योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले उम्िेदवािहरुको िोजाईको प्राथसिकिाक्रि बिोखजि

दे हायका स्थानीय िहहरुिा स्थायी सनयुखिका लासग ससफारिस गना यस कायाालयको सिसि 2076/08/29 को सनणायानुसाि
सम्बखन्धि सबैको जानकािीका लासग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
ससफारिस योग्यिाक्रि सूची:
यो.क्र.
नं.

िोल नम्बि

१.

551524

२.

551073

उम्िेदवािको नाि,थि ि

बाबुको

विन

नाि/आिाको नाि

ददनेशबहादुि कुिाल

अशोकबहादुि/

िध्यववन्दु-12,नवलपिासी

सिलकुिािी

छत्रबहादुि थापा

पृथबहादुि/

िोिीपुि-19, रुपन्दे ही

नििाया

बाजेको नाि

ससफारिश
सिुह

स्याना

प्रशासन

िािबहादुि

प्रशासन

ससफारिश भएको स्थानीय िह
कृष्णनगि नगिपासलका,
कवपलवस्िु
िािपुि नगिपासलका, पाल्पा

वैकखल्पक योग्यिाक्रि सूची:
वै.यो.क्र.
नं.

िोल नम्बि

१.

554612

२.

552471

३.

554489

४.

552774

५.

551013

६.

554622

७.

552553

८.

554581

उम्िेदवािको नाि,थि ि विन
सखचन श्रे ष्ठ

बाबु/आिाको नाि
पोिप्रसाद/

सखन्धिका-12, अर्ाािााँची

िुल्सी कुिािी

भििकुिाि श्रीस

इन्रबहादुि/

ु ा-8, गुल्िी
िे सङ्ग

कौशलकुिाि ससं ह
िािपुि ििौनी-8, नवलपिासी

िानकुिािी

खिन्कुससं ह/सबुि

यिकला िे श्िी

िकबहादुि /

गुगौली-6, कवपलवस्िु

सुसित्रा

िसनषा अस्लािी

नेत्रबहादुि

सिनाउ-6, पाल्पा

/िानकुिािी

जगबहादुि सिुङ्ग
ा ी

िेिबहादुि/

बसलथुि-1, गुल्िी

िनकुिािी

हरिकला चौधिी

भ ुपनािायण/

सिलकपुि-1, नवलपिासी

कुन्िीदे बी

पावािी िाना

भ ुवनबहादुि/

सससिचौि-3, गुल्िी

खशवकुिािी
पाना नं.
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बाजेको नाि

ससफारिसको लासग
सं भाव्य सिुह

कृष्णप्रसाद

प्रशासन

िानबहादुि

प्रशासन

बेचन

प्रशासन

वहिाबहादुि

प्रशासन

नुिबहादुि

प्रशासन

दलबहादुि

प्रशासन

सबिबहादुि

प्रशासन

गोकुलससं ह

प्रशासन
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९.

551601

१०.

552215

११.

551827

जयबहादुि सोिी
सनस्दी-4, पाल्पा
कोवपला खचदी

बुटवल-11, रुपन्दे ही
छन्िबहादुि वहस्की
बाणगंगा-2, कवपलवस्िु

पुिााससं ह/वकसिा

िम्वुससं ह

प्रशासन

सललाबहादुि/कुिािी

हुिबहादुि

प्रशासन

फसाबहादुि /ज्ञानी

िुिानससं ह

प्रशासन

रष्टव्य:

१. यस ववज्ञापनको अन्िवाािाािा सखम्िसलि भएका उम्िेदवािहरुले प्राप्त गिे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्धि उम्िेदवािले यो नसिजा
प्रकाशन भएको सिसिले ७ ददन पसछ अको ७ ददनसम्ि आयोगको Website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन ा सवकने व्यहोिा जानकािी गिाइन्छ।
२. ससफारिस पत्र सिसि २०७६।०9।०3 गिे ववहान १1.०० वजे दे खि ववििण गरिनेछ ।

...........................
(सिलक प्रसाद सापकोटा)
शािा असधकृि

......................
(पुष्पिाज िनाल)
शािा असधकृि

........................

..........................

(िे विी के.सी.)

(प्रेि प्रसाद दे वकोटा)

केखन्रय प्रसिसनधी

पाना नं.
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सन.कायाालय प्रिुि

