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सुर्खेत 

वैकल्पिक उम्मेदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. 82/०७६/७७, समसि: २०७7/03/17 

लोक सेवा आयोग, सरेु्खि कायाालयको ववज्ञािन नं. १४853/०७५-७६ (र्खलुा), स्थानीय िह अन्िगाि 
इल्िसनयररङ्ग सेवा, सससिल समूह, िााँचौ िह, सब-इल्िसनयर िदमा यस कायाालयको समसि २०७६/11/14 को 
सूचना नं. 58/०७६-७७ बमोल्िम स्थायी सनयलु्िका लासग आठववसकोट नगरिासलका, रुकुम(िल्िम) ससफाररस 
यो.क्र.नं. 24 का असनल के.सी.ले िलस्रोि िथा ससचाइा वविाग, बहृि दाङ उित्यका ससचाइा आयोिना, िपुसीिरु, 
दाङका आयोिना प्रमरु्खको रहोवरमा सनार्खि गरेको ित्रको प्रसिसलवि प्राप्त िए बमोल्िम सनिलाई उि ससफाररश 
सूचीको योग्यिाक्रमबाट हटाई ररि हनुे िदमा सोही ववज्ञािनको बैकल्पिक यो.क्र.नं. 1 मा रहेका देहायका 
उम्मेदवारलाई स्थायी सनयलु्िका लासग ससफाररश गने यस कायाालयको समसि २०७7/03/17 गिेको सनर्ायानसुार 
सम्बल्न्धि सबैको िानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

योग्यिाक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवारको वववरर्:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र 
ठेगाना 

बाबकुो 
नाम 

बािेको नाम ससफाररश िएको सेवा, समूह र 
कायाालयको नाम 

२4 ६५०४95 
असनल के.सी. 

आठववसकोट-12, रुकुम(िल्िम) 
शेरबहादरु गंगाधर 

इल्ि, सससिल 

आठववसकोट नगरिासलका, रुकुम(िल्िम) 
 

ससफाररस गरीएका बैकल्पिक उम्मेदवारको वववरर्:- 
वै. 

यो.क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र 

ठेगाना 
बाबकुो 
नाम 

बािेको नाम ससफाररश िएको सेवा, समूह र 
कायाालयको नाम 

१ ६५०658 
नेबलुा थािामगर 

र्खलङ्गा-1, रुकुम(िल्िम) 
ियराम ल्शिराम 

इल्ि, सससिल 

आठववसकोट नगरिासलका, रुकुम(िल्िम) 

 

 

 

(डिल्लीराज खड्का)    (भरत खनाल)            (पूर्णमान शे्रष्ठ) 

  नायब सुब्बा     शाखा अधिकृत             उप-सधिव 
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सुर्खेत 

वैकल्पिक उम्मेदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. 83/०७६/७७, समसि: २०७7/03/18 

लोक सेवा आयोग, सरेु्खि कायाालयको ववज्ञािन नं. १४853/०७५-७६ (र्खलुा), स्थानीय िह अन्िगाि 
इल्िसनयररङ्ग सेवा, सससिल समूह, िााँचौ िह, सब-इल्िसनयर िदमा यस कायाालयको समसि २०७६/11/14 को 
सूचना नं. 58/०७६-७७ बमोल्िम स्थायी सनयलु्िका लासग आठववसकोट नगरिासलका, रुकुम(िल्िम) ससफाररस 
यो.क्र.नं. 28 का नते्र बडुथािाले शहरी ववकास िथा िवन सनमाार् वविाग, नयााँ शहर आयोिना कायाालय, चौरिहारी 
रुकुम(िल्िम)का सनसमत्त आयोिना प्रमरु्खको रहोवरमा सनार्खि गरेको ित्रको प्रसिसलवि प्राप्त िए बमोल्िम सनिलाई 
उि ससफाररश सूचीको योग्यिाक्रमबाट हटाई ररि हनुे िदमा सोही ववज्ञािनको बैकल्पिक यो.क्र.नं. 2 मा रहेका 
देहायका उम्मेदवारलाई स्थायी सनयलु्िका लासग ससफाररश गने यस कायाालयको समसि २०७7/03/18 गिेको 
सनर्ायानसुार सम्बल्न्धि सबैको िानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

योग्यिाक्रमबाट हटाइएका उम्मेदवारको वववरर्:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र 
ठेगाना 

बाबकुो 
नाम 

बािेको नाम ससफाररश िएको सेवा, समूह र 
कायाालयको नाम 

२8 ६५०४99 
नेत्र बडुथािा 

चन्दननाथ-3, िमु्ला 
चक्रबहादरु टसी इल्ि, सससिल 

आठववसकोट नगरिासलका, रुकुम(िल्िम) 
 

ससफाररस गरीएका बैकल्पिक उम्मेदवारको वववरर्:- 
वै. 

यो.क्र.नं. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर र 

ठेगाना 
बाबकुो 
नाम 

बािेको नाम ससफाररश िएको सेवा, समूह र 
कायाालयको नाम 

2 ६५०013 
सनरािन असधकारी 

नौमलेु-8, दैलेर्ख 
िनकप्रसाद ज्योसिर्खर 

इल्ि, सससिल 

आठववसकोट नगरिासलका, रुकुम(िल्िम) 

 

 

 

(डिल्लीराज खड्का)   (प्रेमनारायर् पन्थी)     (पूर्णमान शे्रष्ठ) 

  नायब सुब्बा     शाखा अधिकृत             उप-सधिव 
 

 


