
 लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(अन्तरवाताा तथा ससफाररश शाखा) 

नयााँ बानेश् वर,  काठमाडौं 

 

वेवः www.psc.gov.np 

इमेलः machheni@psc.gov.np 

फोनः ०१-४११५८३३ 

 

वैकल्पिक उम्मेदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १०१/076-77, समसत : २०७६।११।२८ 

        यस कायाालयको वव.नं. ११9१८।०७5-७6(खुला) स्थानीय तह अन्तगात प्रशासन सेवा, लेखा समूह, िााँचौ तह, लेखा सहायक/लेखािाल 
िदमा यस कायाालयको सू.नं. ६९।०७६-७७, समसत २०७6।८।२९ ससफाररश सम्बन्धी सूचना अनसुार स्थायी सनयलु्िका लासग म्यागङ 
गाउाँिासलका, नवुाकोटमा ससफाररश हनु ुभएका यो.क्र.नं. ९७ का सलु्शल लम्सालले यस कायाालयमा आफ्नो घरायसी कारणले सनयिुी नसलने 
भनी २०७६।११।१६ गते  सनवेदन सनाखत गरेको र उपलेल्खत उमेदवारले कायाालयमा सनयिुी सलन यस कायाालयमा सम्िका  नराखेको हुाँदा 
बैकल्पिक उमेदवार ससफाररश प्रवक्रया अगाडी बढाई ददनका लासग अनरुोध गरी म्यागङ गाउाँिासलका, नवुाकोटको च.नं. 600, समसत 
२०७६।११।१३ को ित्र प्राप्त भएको र उपलेल्खत वव.नं. र सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, िााँचौ तह, सहायक िदमा यस कायाालयको उपलेल्खत 
समसत र सू.नं.को ससफाररश सम्बन्धी सूचना अनसुार स्थायी सनयलु्िका लासग मेलम्ची नगरिासलका, ससन्धिुापचोकमा ससफाररस भएका यो.क्र.नं. ८ 
का ववसनता सधतालले यस कायाालयमा आफ्नो व्यल्िगत कारणले सनयिुी नसलने भनी २०७६।११।२७ गते सनवेदन सनाखत गरेको र उपलेल्खत 
उमेदवारले कायाालयमा सनयिुी सलन नआएको हुाँदा सनयमानसुार आवश्यक व्यवस्थाका लासग अनरुोध गरी मेलम्ची नगरिासलकाको च.नं. २०१६, 
समसत २०७६।११।१५ को प्राप्त ित्र बमोल्िम सनिहरुलाई उि ससफाररश सूल्चको योग्यताक्रमबाट हटाई ररि हनुे िदमा सोही 
ववज्ञािनको बैकल्पिक योग्यता क्र.नं. ५ र ६ मा रहेका तिससलका उमेदवारहरुलाई स्थायी सनयलु्िका लासग ससफाररश गने यस 
कायाालयको समसत २०७६।1१।२८ गतेको सनणायानसुार सम्बल्न्धत सबैको िानकारी लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

योग्यता क्रमबाट हटाईएका उम्मेदवारको वववरण :  

यो.क्र.
नं.  

रोल नम्बर 
उम्मेदवारको नाम, थर र 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको नाम 

बािेको 
नाम 

ससफाररश भएको सेवा, समूह, िद 
र कायाालयको नाम 

97 313226 
शलु्शल लम्साल 
समलुाङ - ४, तनहुाँ 

िणुाबहादरु/आइतमुाया लक्ष्मण 
लेखा सहायक/लेखािाल,प्रशासन/लेखा 

म्यागङ गाउाँिासलका, नवुाकोट 

8 313266 
ववसनता सधताल 
लागचे-५, ससन्धिुापचोक 

दगुाामल्ण/चल्डडका इन्रप्रसाद सहायक, प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

मेलम्ची नगरिासलका, ससन्धिुापचोक 
ससफाररश गरीएका वैकल्पिक उम्मेदवारको वववरण :  

वै. यो. 
क्र.नं.  

रोल 
नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, थर र 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बािेको 
नाम 

ससफाररश भएको सेवा, समूह र 
कायाालयको नाम 

5 317744 
अरुण चािागाई 
माडी - ७, ल्चतवन 

िूणाप्रसाद/बसनु्धरा लोकनाथ 
लेखा सहायक/लेखािाल,प्रशासन/लेखा 

म्यागङ गाउाँिासलका, नवुाकोट 

6 322488 
इाश्वरी प्रसाद सतमल्पसना 
फुल्पिङ डााँडा-५, ससन्धिुापचोक 

देवीदत्त/शोभाकुमारी बदराि 
सहायक, प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

मेलम्ची नगरिासलका, ससन्धिुापचोक 

 

 ............................. 
 (सनमराि भट्टराई) 

 शाखा असधकृत 

  


