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लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 

          फोनः ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः ०६१-५६३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np  

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-८८/०७६-७७ 

   सिसर्िः- २०७६/१२/५ 

आयोगद्वारा स्थानीय तहका लागग सञ्चागलत सवज्ञापन नं. १२९६७/०७५-७६ (खुला), गिगिध सेिा, चौथो तह, सहायक 

मगहला गिकास गनरीक्षक पदको माग पद संख्या १२ (बाह्र) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट अन्तिाातााको  लागग छनौट भएका 

१८ (अठार) जना उमे्मदिारहरुको गमगत २०७६/१२/०५ गते सञ्चालन भएको अन्तरिाताामा उपखस्थत १२ (बाह्र) जना 

उमे्मदिारहरूको गलखित परीक्षा, कम्प्युटर शीप परीक्षण र अन्तरिाताा समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदिारहरुको रोजाइको प्राथगमकताक्रमका आधारमा देहाय बमोगजमका स्थानीय तहमा स्थायी 

गनयुखिको लागग गसफाररश गने गरी गमगत २०७६/१२/०५  मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लागग यो सूचना 

प्रकागशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः          ससफाररस सिूह: खुला 

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

ससफाररश भएको 

स्थानीय र्ह 

१.  450596 
अस्मिता थापा 
बागलङु-10, बागलङु 

डिलबहादरु/ डििकुिारी िक्तबहादरु 
हपु्सेकोट गाउँपाडलका 
नवलपरासी (व.स.ुपू.) 

२.  450990 
थिी थापा 
गौिखुी-2, प्यूठान 

यिबहादरु/ पनुीदेवी गंग े वाडलङ नगरपाडलका, मयाङ्जा 

३.  450556 
साववत्री वराल  
िरतपरु-6, स्ितवन 

राििन्द्र/ शकुन्द्तला िोतीलाल सनु्द्दरबजार नगरपाडलका, लिजङु 

४.  450507 
ज्ञान ुपौिेल 
आडँिखोला-3, मयाङ्जा 

नारायणप्रसाद/ इन्द्रकला िानिुक्त ऋविङ्ग गाउँपाडलका, तनहुँ 

५.  450043 
शषु्िा बेल्वासे 
िडूिकामथान-6, अर्ााखाँिी 

बालाकृष्ण/ ववष्णकुुिारी सिुन्द्त स्र्ररङ्ग गाउँपाडलका, तनहुँ 

६.  451121 
जिनुा शिाा लम्साल 
स्र्रङ्ग-1, तनहुँ 

अनन्द्तराज/ रािादेवी होिनाथ गण्िकी गाउँपाडलका, गोरखा 

७.  450009 
हरीिाया वाग्ले  
ववरूवा-5, मयाङ्जा 

गोववन्द्द/ िेदीिाया हररप्रसाद कालीगण्िकी गाउँपाडलका, मयाङ्जा 

८.  450232 
रेनकुा गौति 
पतुलीबजार-4, मयाङ्जा 

दोलराज/ सडुनता हिुनाथ 
बलुीङटार गाउँपाडलका 
नवलपरासी (व.स.ुपू.) 

९.  450217 
लालिाया तािाङ  
तादी-3, नवुाकोट 

कृष्णबहादरु/ सावहली पञ्चे 
बारपाक सलुीकोट गाउँपाडलका, 
गोरखा 
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यो.क्र.

नं. 
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

ससफाररश भएको 

स्थानीय र्ह 

१०.  450067 
उिादेवी िमु्र े
वाडलङ-14, मयाङ्जा 

िोहनीलाल/ टोपला खिु अस्जरकोट गाउँपाडलका, गोरखा 

११.  450375 
सडुित्रा सवेुदी 
पोखरा-29, कामकी 

ऋविराि/ देउिाया गजािर िािे गाउँपाडलका, गोरखा 

१२.  450039 
केशादेवी शिाा  
गलकोट-9, बागलङु 

िोतीप्रसाद/ प्रिेकुिारी हररलाल नासोँ गाउँपाडलका, िनाङ 

 

 

अस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१.  450570 सडुनता अडिकारी डतथाराज नारायणहरी 

२.  450392 गीताकुिारी पौिेल गोपालप्रसाद श्रीलाल 
 

 

 

 

 

 

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

  टंक प्रसाद पन्थी गिल्लीराज पोिरेल िीरेन्द्र बहादुर स्ाुँर 

  (शािा अगधकृत) (केन्द्रीय प्रगतगनधी) (उपसगचि) 

  (उपसगचि) 

 

नोटिः 

 यस गिज्ञापनमा गलखित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लागग छनौट भई अन्तिााताामा सखम्मगलत भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदिारले यो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतले ७ (सार्) गदन पगछ अको ७ (सार्) गदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सगकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पुनश्चिः- ससफाररस पत्र सिसर् २०७६/१२/०६ गरे् ३:०० बजे पसि सवर्रण गररने व्यहोरा सिेर् जानकारी गराईन्ि । 

 


