लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाा लय
अन्तरवाताा सिफाररश शाखा

पार्दी¸पोखरा
फोनः ०६१-४६३१४५, फ्याक्िः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np
बैकल्पिक उम्मेदवार सिफाररश िम्वन्धी िूचना
िूचना नं.102 /०७६-०७७¸ समसि २०७7/०3/4
लोक िेवा आयोग िोखरा कायाालयको वव.नं. १२८६५/०७5-७6 (खुला) स्थानीय िह अन्िगाि प्रशािन िेवा,
ले खा िमूह, िााँचौ िह, ले खा िहायक िदमा यि कायाालयको समसि २०७६।८।२७ को िूचना नं.
४५।०७६-77 बमोल्िम स्थायी सनयुल्िका लासग मनाङ सिस्याङ गाउाँिासलका, मनाङमा सिफाररश गररएका
यो.क्र.नं. 89, रोल नं. 453621 का उम्मेदवार टे कराि कंिेलले आफ्नै रािी खुशीले उि िदबाट रािीनामा
ददएको व्यहोरा मनाङ सिस्याङ गाउाँिासलकाबाट ले ल्ख आएकोले िो िदमा िोही वव.नं. का वैकल्पिक योग्यिाक्रम
नं. 14 मा रहेका दे हायका उम्मेदवारलाई स्थायी सनयुल्िका लासग सिफाररश गने यि कायाालयको समसि
२०७7।03।4 गिेको सनर्ायानुिार िम्बल्न्धि िबैको िानकारीका लासग यो िूचना प्रकाशन गररएको छ।
योग्यिाक्रमबाट हटाईएका उम्मेदवारको वववरर्ः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

89

453621

उम्मेदवारको नाम, थर र
ठे गाना
टे कराि कंिेल
सनिीखोला-4, बागुलङ

बाबु/आमाको नाम

बािेको

सिफाररश भएको िेवा, िमूह, िह, िद

नाम

र कायाालय

बसलराम/ल्चत्रकला काल्शराम

प्रशािन, लेखा, िााँचौ, लेखा िहायक,
मनाङ सिस्याङ गाउाँिासलका, मनाङ।

सिफाररश गररएका बैकल्पिक उम्मेदवारको वववरर्ः
वै.यो.क्र.नं.

रोल नं.

14

454122

.......................
िनकप्रिाद खनाल
(नायब िुब्बा)

उम्मेदवारको नाम, थर र

बाबु/आमाको

बािेको

सिफाररश भएको िेवा, िमूह, िह, िद

ठे गाना

नाम

नाम

र कायाालय

िुवाि िािकोटा
ल्चलाउनेबाि-3, स्याङ्िा

ल्खमानन्द/झगिी फत्त ुराम

प्रशािन, लेखा, िााँचौ, लेखा िहायक,
मनाङ सिस्याङ गाउाँिासलका, मनाङ।

........................
वीरे न्र बहादुर स्वााँर
(उििल्चव)

लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाा लय
अन्तरवाताा सिफाररश शाखा

पार्दी¸पोखरा
फोनः ०६१-४६३१४५, फ्याक्िः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np
बैकल्पिक उम्मेदवार सिफाररश िम्वन्धी िूचना
िूचना नं.103/०७६-०७७¸ समसि २०७7/०3/4
लोक िेवा आयोग िोखरा कायाालयको वव.नं. १२८६५/०७5-७6 (खुला) स्थानीय िह अन्िगाि प्रशािन िेवा,
ले खा िमूह, िााँचौ िह, आ.ले .ि. िहायक िदमा यि कायाालयको समसि २०७६।८।२७ को िूचना नं.
४५।०७६-77 बमोल्िम स्थायी सनयुल्िका लासग सभमिेन थािा गाउाँिासलका, गोरखामा सिफाररश गररएका
यो.क्र.नं. 98, रोल नं.455661

का उम्मेदवार ल्शवप्रिाद भन्िनाले व्यल्िगि कारर्बाट आफ्नै रािी खुशीले

उि िदमा सिफाररश नसलने व्यहोरा खुलाई यि कायाालयमा सनवेदन िेश गरी िनाखि िमेि गराई सनिलाई
उि सिफाररश िूल्चको योग्यिाक्रमबाट हटाई ररि हुने िो िदमा िोही वव.नं. का वैकल्पिक योग्यिाक्रम नं.
15 मा रहेका दे हायका उम्मेदवारलाई स्थायी सनयुल्िका लासग सिफाररश गने यि कायाालयको समसि
२०७7।03।4 गिेको सनर्ायानुिार िम्बल्न्धि िबैको िानकारीका लासग यो िूचना प्रकाशन गररएको छ।
योग्यिाक्रमबाट हटाईएका उम्मेदवारको वववरर्ः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

98

455661

उम्मेदवारको नाम, थर र
ठे गाना
ल्शवप्रिाद भन्िना
सभमिेन थािा-6, गोरखा

बाबु/आमाको नाम

बािेको

सिफाररश भएको िेवा, िमूह, िह, िद र

नाम

कायाालय

सभमप्रिाद/ल्चत्रकुमारी ल्शवप्रिाद

प्रशािन, लेखा, िााँचौ, आ.ले.ि. िहायक,
सभमिेन थािा

गाउाँिासलका, गोरखा ।

सिफाररश गररएका बैकल्पिक उम्मेदवारको वववरर्ः
वै.यो.क्र.नं.

रोल नं.

15

450721

.......................
िनकप्रिाद खनाल
(नायब िुब्बा)

उम्मेदवारको नाम, थर
र ठे गाना
नववन असधकारी
िुन्दरबिार-4, लमिुङ

बाबु/आमाको नाम

वटकाराम/िन्िमाया

बािेको

सिफाररश भएको िेवा, िमूह, िह, िद र

नाम

कायाालय

प्रयागदत्त

प्रशािन, लेखा, िााँचौ, आ.ले.ि. िहायक,
सभमिेन थािा

गाउाँिासलका, गोरखा।

........................
वीरे न्र बहादुर स्वााँर
(उििल्चव)

लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाा लय
अन्तरवाताा सिफाररश शाखा

पार्दी¸पोखरा
फोनः ०६१-४६३१४५, फ्याक्िः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np
बैकल्पिक उम्मेदवार सिफाररश िम्वन्धी िूचना
िूचना नं.104 /०७६-०७७¸ समसि २०७7/०3/4
लोक िेवा आयोग िोखरा कायाालयको वव.नं. १२८६५/०७5-७6 (खुला) स्थानीय िह अन्िगाि प्रशािन िेवा,
ले खा िमूह, िााँचौ िह, लेखा िहायक िदमा यि कायाालयको समसि २०७६।11।04 को सनर्ाय बमोल्िम
स्थायी सनयुल्िका लासग राईनाि नगरिासलका, लमिुङमा वैकल्पिक सिफाररि गररएका वै.यो.क्र.नं. 9, रोल नं.
451098 का उम्मेदवार मनु सिग्दे लले व्यल्िगि कारर्बाट आफ्नै रािी खुशीले उि िदमा सिफाररश नसलने
व्यहोरा खुलाई यि कायाालयमा सनवेदन िेश गरे कोमा िनाखि िमेि गराई सनिलाई उि वैकल्पिक सिफाररश
िूल्चको योग्यिाक्रमबाट हटाई ररि हुने िो िदमा िोही वव.नं. का वैकल्पिक योग्यिाक्रम नं. 16 मा रहेका
दे हायका उम्मेदवारलाई स्थायी सनयुल्िका लासग सिफाररश गने यि कायाालयको समसि २०७7।03।4 गिेको
सनर्ायानुिार िम्बल्न्धि िबैको िानकारीका लासग यो िूचना प्रकाशन गररएको छ।
वैकल्पिक योग्यिाक्रमबाट हटाईएका उम्मेदवारको वववरर्ः
वै.यो.क्र.नं.

रोल नं.

9

451098

उम्मेदवारको नाम, थर र
ठे गाना
मनु सिग्दे ल
दे वच ुली-3, नवलिरािी

बाबु/आमाको नाम

बािेको

सिफाररश भएको िेवा, िमूह, िह, िद

नाम

र कायाालय

प्रेमनारायर्/िोलामाया शेषकान्ि

प्रशािन, लेखा, िााँचौ, लेखा िहायक,
राईनाि

नगरिासलका, लमिुङ ।

सिफाररश गररएका बैकल्पिक उम्मेदवारको वववरर्ः
वै.यो.क्र.नं.

16

रोल नं.

452165

.......................
िनकप्रिाद खनाल
(नायब िुब्बा)

उम्मेदवारको नाम, थर
र ठे गाना
रोशन के.िी.
आबुखैरेनी-3, िनहू ाँ

बाबु/आमाको नाम

बािेको

सिफाररश भएको िेवा, िमूह, िह,

नाम

िद र कायाालय
प्रशािन,

िगिबहादुर/ल्ििेन्रमाया िूर्ब
ा हादुर

लेखा,

िहायक, राईनाि

िााँचौ,

लेखा

नगरिासलका,

लमिुङ ।

........................
वीरे न्र बहादुर स्वााँर
(उििल्चव)

लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाा लय
अन्तरवाताा सिफाररश शाखा

पार्दी¸पोखरा
फोनः ०६१-४६३१४५, फ्याक्िः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np

बैकल्पिक उम्मेदवार सिफाररश िम्वन्धी िूचना
िूचना नं.105 /०७६-०७७¸ समसि २०७7/०3/4
लोक िेवा आयोग िोखरा कायाालयको वव.नं. १२८६५/०७5-७6 (खुला) स्थानीय िह अन्िगाि प्रशािन िेवा,
िामान्य प्रशािन िमूह, िााँचौ िह, िहायक िदमा यि कायाालयको समसि २०७६।८।२७ को िूचना नं.
४५।०७६-77 बमोल्िम स्थायी सनयुल्िका लासग नािों गाउाँिासलका, मनाङमा सिफाररश गररएका यो.क्र.नं.
140, रोल नं. 453618

का उम्मेदवार िाववत्रा दे वकोटा िौिे लले व्यल्िगि कारर्बाट आफ्नै रािी खुशीले

उि िदबाट रािीनामा ददनुभएको व्यहोरा ले ल्ख आएकोले सनिलाई उि सिफाररश िूल्चको योग्यिाक्रमबाट
हटाई ररि हुने िो िदमा िोही वव.नं. का वैकल्पिक योग्यिाक्रम नं. 11 मा रहेका दे हायका उम्मेदवारलाई
स्थायी सनयुल्िका लासग सिफाररश गने यि कायाालयको समसि २०७7।03।4 गिेको सनर्ायानुिार िम्बल्न्धि
िबैको िानकारीका लासग यो िूचना प्रकाशन गररएको छ।
योग्यिाक्रमबाट हटाईएका उम्मेदवारको वववरर्ः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

140

453618

उम्मेदवारको नाम, थर र
ठे गाना
िाववत्रा दे वकोटा िौिे ल
शुक्लागण्िकी-10, िनहू ाँ

बाबु/आमाको नाम

रामचन्र/चण्िीका

बािेको

सिफाररश भएको िेवा, िमूह, िह, िद

नाम

र कायाालय

खेमराि

प्रशािन,

िामान्य

प्रशािन,

िााँचौ,

िहायक, नािों गाउाँिासलका, मनाङ ।

सिफाररश गररएका बैकल्पिक उम्मेदवारको वववरर्ः
वै.यो.क्र.नं.

11

रोल नं.

450279

.......................
िनकप्रिाद खनाल
(नायब िुब्बा)

उम्मेदवारको नाम, थर
र ठे गाना
िररिा मानन्धर
हररनाि-4, स्याङ्िा

बाबु/आमाको नाम

बािेको

सिफाररश भएको िेवा, िमूह, िह, िद

नाम

र कायाालय
प्रशािन,

ल्चन्िाबहादुर/दयाकुमारी लुरमान

िामान्य

प्रशािन,

िााँचौ,

लेखा िहायक, नािों गाउाँिासलका,
मनाङ ।

........................
वीरे न्र बहादुर स्वााँर
(उििल्चव)

लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाा लय
अन्तरवाताा सिफाररश शाखा

पार्दी¸पोखरा
फोनः ०६१-४६३१४५, फ्याक्िः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np
बैकल्पिक उम्मेदवार सिफाररश िम्वन्धी िूचना
िूचना नं.106 /०७६-०७७¸ समसि २०७7/०3/4
लोक िेवा आयोग िोखरा कायाालयको वव.नं. १२८६५/०७5-७6 (खुला) स्थानीय िह अन्िगाि प्रशािन िेवा,
ले खा िमूह, िााँचौ िह, आ.ले .ि. िहायक िदमा यि कायाालयको समसि २०७६।८।२७ को िूचना नं.
४५।०७६-77 बमोल्िम स्थायी सनयुल्िका लासग बुसलङटार गाउाँिासलका, नवलिुर सिफाररश गररएका यो.क्र.नं.
93, रोल नं. 455498 का उम्मेदवार िं िीवकुमार िल्ण्ििले व्यल्िगि कारर्बाट आफ्नै रािी खुशीले उि
िदबाट रािीनामा ददनुभएको व्यहोरा ले ल्ख आएकोले सनिलाई उि सिफाररश िूल्चको योग्यिाक्रमबाट हटाई
ररि हुने िो िदमा िोही वव.नं. का वैकल्पिक योग्यिाक्रम नं. 17 मा रहेका दे हायका उम्मेदवारलाई स्थायी
सनयुल्िका लासग सिफाररश गने यि कायाालयको समसि २०७7।03।4 गिेको सनर्ायानुिार िम्बल्न्धि िबैको
िानकारीका लासग यो िूचना प्रकाशन गररएको छ।
योग्यिाक्रमबाट हटाईएका उम्मेदवारको वववरर्ः
यो.क्र.नं.

93

रोल नं.

455498

उम्मेदवारको नाम, थर र
ठे गाना
िं िीवकुमार िल्ण्िि
बगदह-4, िलााही

बाबु/आमाको नाम

बािेको

सिफाररश भएको िेवा, िमूह, िह,

नाम

िद र कायाालय
प्रशािन, लेखा, िााँचौ,

गर्ेश/कोल्शलादे वी

ल्झं गरु

िहायक,

बुसलङटार

आ.ले.ि.
गाउाँिासलका,

नवलिुर ।

सिफाररश गररएका बैकल्पिक उम्मेदवारको वववरर्ः
वै.यो.क्र.नं.

17

रोल नं.

451678

.......................
िनकप्रिाद खनाल
(नायब िुब्बा)

उम्मेदवारको नाम, थर
र ठे गाना
खेमलाल सिसमल्पिना
मोदी-7, िवाि

बाबु/आमाको नाम

बािेको

सिफाररश भएको िेवा, िमूह, िह,

नाम

िद र कायाालय
प्रशािन, लेखा, िााँचौ,

सललाधर/खररका

अनुरुर

िहायक,

बुसलङटार

आ.ले.ि.
गाउाँिासलका,

नवलिुर ।

........................
वीरे न्र बहादुर स्वााँर
(उििल्चव)

लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाा लय
अन्तरवाताा सिफाररश शाखा

पार्दी¸पोखरा
फोनः ०६१-४६३१४५, फ्याक्िः ०६१-४६३५०६, Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np
बैकल्पिक उम्मेदवार सिफाररश िम्वन्धी िूचना
िूचना नं.107 /०७६-०७७¸ समसि २०७7/०3/4
लोक िेवा आयोग िोखरा कायाालयको वव.नं. १२८६५/०७5-७6 (खुला) स्थानीय िह अन्िगाि प्रशािन िेवा,
िामान्य प्रशािन िमूह, िााँचौ िह, िहायक िदमा यि कायाालयको समसि २०७६।८।२७ को िूचना नं.
४५।०७६-77 बमोल्िम स्थायी सनयुल्िका लासग धाचे गाउाँिासलका, गोरखा सिफाररश गररएका यो.क्र.नं.
135, रोल नं. 451047 का उम्मेदवार वकरर् ररमालको िवारी दुर्ट
ा नाका कारर्बाट सनधन भएको भनी
धाचे गाउाँिासलका, गोरखाको च.नं. 559 समसि 2076/12/04 को ित्रबाट ले ल्ख आएकोले सनिलाई उि
सिफाररश िूल्चको योग्यिाक्रमबाट हटाई ररि हुने िो िदमा िोही वव.नं. का वैकल्पिक योग्यिाक्रम नं. 12 मा
रहेका दे हायका उम्मेदवारलाई स्थायी सनयुल्िका लासग सिफाररश गने यि कायाालयको समसि २०७7।03।4
गिेको सनर्ायानुिार िम्बल्न्धि िबैको िानकारीका लासग यो िूचना प्रकाशन गररएको छ।
योग्यिाक्रमबाट हटाईएका उम्मेदवारको वववरर्ः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

135

451047

उम्मेदवारको नाम, थर र

बाबु/आमाको नाम

ठे गाना
वकरर् ररमाल
बाहुनिााँिा-8, लमिुङ

बािेको

सिफाररश भएको िेवा, िमूह, िह, िद र

नाम

कायाालय

सनरबहादुर/कुलमाया टे कबहादुर

प्रशािन,

िामान्य

प्रशािन,

िााँचौ,

िहायक, धाचे गाउाँिासलका, गोरखा ।

सिफाररश गररएका बैकल्पिक उम्मेदवारको वववरर्ः
वै.यो.क्र.नं.

रोल नं.

12

454668

.......................
िनकप्रिाद खनाल
(नायब िुब्बा)

उम्मेदवारको नाम, थर र

बाबु/आमाको

बािेको

सिफाररश भएको िेवा, िमूह, िह, िद र

ठे गाना

नाम

नाम

कायाालय

अिुन
ा लासमछाने
िुिलीबिार-11, स्याङ्िा

िानुदत्त/सललाविी वटकाराम

प्रशािन,

िामान्य

प्रशािन,

िााँचौ,

िहायक, धाचे गाउाँिासलका, गोरखा ।

........................
वीरे न्र बहादुर स्वााँर
(उििल्चव)

