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.-७१/०७६-७७
मिम िः- २०७६/११/११
आयोगद्वारा स्थानीय

हका लामग सञ्चामल

विज्ञापन नं. १२९५८/०७५-७६ (खुला), विविध सेिा, पााँचौ

विकास मनरीक्षक (प्राविमधक) पदको िाग पद सं ख्या ३ ( ीन) का लामग मलईएको मलखख
छनौट भएका ५ (पााँच) जना उम्िेदिारहरुको मिम
(चार) जना उम्िेदिारहरूको मलखख

ह, िवहला

परीक्षाबाट अन् िाा ााको लामग

२०७६/११/११ ग े सञ्चालन भएको अन् रिा ाािा उपखस्थ

४

परीक्षा, कम््युटर मसप परीक्षण र अन् रिा ाा सिे को कुल प्राप्ताङ्कको आधारिा दे हाय

बिोखजिको योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले उम्िेदिारहरुको रोजाइको प्राथमिक ाक्रिका आधारिा दे हाय बिोखजिका
स्थानीय

हिा स्थायी मनयुखिको लामग मसफाररश गने गरी मिम

जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाखश

गररएको छ।

ाँ ा सम्बखन्ध
२०७६/११/११ िा मनणाय भएको हुद

ससफाररस योग्यर्ाक्रमः
यो.क्र.
नं .

रोल नं.

१.

450033

२.

450229

३.

450160

सबैको

ससफाररस समू ह: खु ला

सुखस्ि ा शिाा
गौरीगंगा-8, कैलाली
इखन्दरा पोखरे ल
मसरानचोक-5, गोरखा
अञ्जु के.सी.
िन्थली-4, रािेछाप

ससफाररश भएको
स्थानीय र्ह

बाबु/आमाको नाम

बाजेको
नाम

शोभाकान् /कवि ा

श्रीकृष्ण

सुन्दरबजार नगरपामलका, लिजुङ

कृष्णप्रसाद/सरस्ि ी

नरहरी

िध्यनेपाल नगरपामलका, लिजुङ

रत्नबहादुर/खमगसरा

भीिराज

उम्मेदवारको नाम थर

गल्याङ नगरपामलका, स्याङ्जा

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रम सूची
यो.क्र.नं .

रोल नं.

१.

450067

उम्मेदवारको नाम थर

शुष्िा बेल्िासे
भूमिकास्थान-6, अर्ााखााँची

बाबु/आमाको नाम

बालाकृष्ण/विष्णुकुिारी

बाजेको नाम

सुिन्

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

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

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

टं क प्रसाद पन्थी

वावक
ु ृ ष्ण ढकाल

वीरे न्र बहादरु सवााँर

(शाखा अधिकृत)

(केन्द्रीय प्रधतधनधि)

(उप-सधिव)

नोटः
यस धवज्ञापनमा धिखखत परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को िाधि छनौट भई अन्तवाा ताा मा सखिधित भएका उिेदवारहरुिे प्राप्त िरे को कूि प्राप्ताङ्क
सम्बखित उिेदवारिे यो नधतजा प्रकाशन भएको धमधतिे ७ (सार्) धदन पधछ अको ७ (सार्) धदनसि आयोिको website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सधकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।
पुनश्चः- ससफाररस पत्र समसर् २०७६/११/१२ गर्े सवर्रण गररने व्यहोरा समे र् जानकारी गराईन्छ ।

