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.-८५/०७६-७७
सिसर्िः- २०७६/१२/४
आयोगद्वारा स्थानीय तहका लागग सञ्चागलत सवज्ञापन नं . १२९६६/०७५-७६ (खुला), गिगिध सेिा, चौथो तह, सहायक
कम्प्युटर अपरे टर (प्रागिगधक) पदको माग पद संख्या ७ (सार्) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट अन्तिाा ताा को लागग छनौट
भएका ६३ (सिसठ्ठी) जना उम्मेदिारहरुको गमगत २०७६/११/३० गते दे खि ऐ. /१२/०४ गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरिाताा मा
उपखस्थत २६ (छब्बिस) जना उम्मेदिारहरूको गलखित परीक्षा, कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरिाताा समे तको कुल प्राप्ताङ्कको
आधारमा दे हाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मेदिारहरुको रोजाइको प्राथगमकताक्रमका आधारमा दे हाय
बमोगजमका स्थानीय तहमा स्थायी गनयुखिको लागग गसफाररश गने गरी गमगत २०७६/१२/०४ मा गनर्ाय भएको हुुँ दा सम्बखित
सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकागशत गररएको छ।
ससफाररस योग्यर्ाक्रििः
यो.क्र.
नं .

रोल नं.

१.

450039

२.

450513

३.

450850

४.

450020

५.

450152

६.

450776

७.

450194

ससफाररस सिू ह: खु ला
उम्मेदवारको नाि थर

मिलन श्रे ष्ठ
गोरखा-8,गोरखा
िधुविलाि बढु
भानु-2,तनहुुँ

गोविन्द नेपाली

कुश्िा-16, पिवत
िं गेश कुँ ु िर

िराङडाुँडा-4, पाुँचथर
मबष्णुप्रिाद आचायव
पोखरा-19, कास्की
रािमबनय िहतो
भ्रिरपुरा-9,िहोत्तरी
आशीष अमधकारी
फलेिाि-3, पिवत

बाजेको
नाि

बाबु/आिाको नाि

ससफाररश भएको
स्थानीय र्ह

गोविन्द/मिता

बलबहादुर

पालुङटार न.पा., गोरखा

मभिप्रिाद/चन्रकुिारी

बलभर

भानु न.पा., तनहुँ

प्रेिबहादुर/िाया

िमतिान

दे िच ुली न.पा. निलपरािी (ि.िु.प.)

गजेन्रप्रिाद/फलिाया

मडगबहादुर

िुन्दरबजार न.पा., लिजुङ

चन्रकान्त/रुकी

बलभर

राईनाि न.पा., लिजुङ

कुशेश्वर/गंगादे िी

रािलक्ष्ण

चापाकोट न.पा.,स्याङ्जा

लोकनाथ/िायादे िी

गजाधर

गल्याङ्ग न.पा., स्याङ्गजा

पाना नं.
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वैकब्बिक योग्यर्ाक्रि सूची
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१.

450173

२.

450265

उम्मेदवारको नाि थर

दे िकुिार िहतो
धनगढीिाई-6, मिरहा
मििोन नकिी
पोखरा-9, कास्की

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

प्रशुराि/रािशशलादे िी बालदे ि
िुिणविान/राज्य

श्यािबहादुर

अस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१.

450707

२.

450893

उम्मेदवारको नाि थर

िहेश काफ्ले
अजुन
व चौपारी-1, स्याङ्जा
शखला वि.क.
मलखु-7, ओखलढुं गा

बाबु /आिाको नाि

दे विप्रिाद/िरस्िती

बाजे को नाि

टे कनारायण

दुगावबहादुर/खमििाया तुलाराि

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

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

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

टं क प्रसाद पन्थी

लक्ष्मीप्रसाद पराजुली

िीरे न्द्र बहादु र स्ाुँ र

(शािा अगधकृत)

(केन्द्रीय प्रगतगनगध)

(उपसगचि)

(शािा अगधकृत)
नोटिः
यस गिज्ञापनमा गलखित परीक्षाबाट अन्तिाा ताा को लागग छनौट भई अन्तिाा ताा मा सखम्मगलत भएका उम्मेदिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क
सम्बखित उम्मेदिारले यो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतले ७ (सार्) गदन पगछ अको ७ (सार्) गदनसम्म आयोगको website:
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सगकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

पु नश्चिः- ससफाररस पि सिसर् २०७६/१२/०६ गर्े ३:०० बजे पसछ सवर्रण गररने व्यहोरा सिेर् जानकारी गराईन्छ ।

पाना नं.

2

