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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश भएको स्थानीय तह

१ ४५०००६ शिव ज्ञवाली मल्याङ्गकोट-७, स्याङ्जा लोकप्रसाद/ लक्ष्मी रमनप्रसाद म्यागे्द गाउँपाललका, तनहँ

२ ४५०००३ माधवप्रसाद  देवकोटा मध्यलिन्दु-१५, निलपरासी नुरनारायण/ नमकला लदननाथ मध्यलिन्दु नगरपाललका, निलपुर

३ ४५००६६ वविाल ढकाल फापरथुम-८, स्याङ्जा अरुण/ भगिती लिरन्न्जबी बेंशीशहर नगरपाललका, लमजुङ

४ ४५०५४१ सन्तोष पौडले कटुिािौपारी-३, पिवत जय/ कमलाकुमारी गोलिन्दप्रसाद रुपा गाउँपाललका, कास्की

५ ४५०५६४ सन्न्दप मरहट्टा पालुङ्टार-२, गोरखा हररबाबु/ सुलशला मुरललबाबु पालुङटार नगरपाललका, गोरखा

६ ४५००३७ सशुिल ढुुंगाना लभकोट-४, स्याङ्जा लोकनाथ/ रालिका लनत्यानन्द मादी गाउँपाललका, कास्की

७ ४५००१० प्रज्वल गगरी पोखरा-२१, कास्की पुरन/ लभमाकुमारी मािि गल्याङ्ग नगरपाललका, स्याङ्जा

८ ४५००५५ िोभा िमाा देउपुर-५, पिवत यामप्रसाद/ मायादेिी श्रीबल्व भानु नगरपाललका, तनहँ

९ ४५००६९ ववदरु सवुदेी पुतलीबजार-१०, स्याङ्जा लिल्लीराम/ गंगाकुमारी ख्यामनारायण सुन्दरबजार नगरपाललका, लमजुङ

१० ४५०२९१ सन्तोष थापा देउराली-३, गोरखा यामबहादुर/ जुलुम िक्रबहादुर बन्दीपुर गाउँपाललका, तनहँ

११ ४५०३०४ सरोज पराजुली िाललङ्ग-११, स्याङ्जा सागर/ लक्ष्मी कृष्णप्रसाद िापाकोट नगरपाललका, स्याङ्जा

१२ ४५०५३२ सागर पौडले पोखरा-८, कास्की नगेन्द्रराज/ भगिती नन्दलाल रार्वनास नगरपाललका, लमजुङ

१३ ४५०२५९ सन्दीप भण्डारी नारायणी-९, निलपरासी लशिकुमार/ छलिकला लतलकप्रसाद हपे्सकोट गाउँपाललका, निलपुर

१४ ४५०१०९ माधव काकी हेमजा-३, कास्की लोकबहादुर/ मानकुमारी ईन्द्रबहादुर लिरुिा गाउँपाललका, स्याङ्जा

१५ ४५०४१६ सदुदप आचार्ा भरतपोखरी-७, कास्की रामप्रसाद/ गोमादेिी पे्रमदत्त अजुवनिौपारी गाउँपाललका, स्याङ्जा

१६ ४५०३०८ सागर आचार्ा पुतलीबजार-१४, स्याङ्जा ऋलिराम/ कुन्तादेिी शाललगराम कालीगण्डकी गाउँपाललका, स्याङ्जा

सिफाररश योग्यताक्रमः

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३२५/०७६-७७

आयोगको पोखरा कायावलयको स्थानीय तह अन्तगवत सवज्ञापन नं. १२९५१/०७५-७६ (खुला), र्न् जलनयररङ्ग सेिा, लसलभल समूह, छैठौ ंतह,

र्न् जलनयर पदको माग पद संख्या ३७ (सैंतीस) का लालग ललन्खत परीक्षाबाट अन्तिावतावको लालग छनौट भएका ३५ (पैंतीस) जना

उमे्मदिारहरुको लमलत २०७६।०९।१४ र १५ गते अन्तिावताव संिालन भएकोमा अन्तिावतावमा उपन्स्थत ३५ (पैंतीस)  जना उमे्मदिारहरुको

अन्तिावताव , सामूलहक परीक्षण र ललन्खत परीक्षा समेतको प्राप्ांकको आिारमा देहाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हन आएकोले

उमे्मदिारहरुको रोजार्को प्राथलमकताक्रम बमोलजम देहायका स्थानीय तहहरुमा स्थायी लनयुन्िको लालग संघीय मालमला तथा सामान्य

प्रशासन मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७६।०९।१६ मा लनणवय भएको हँदा सम्बन्ित सबैको जानकारीको लालग यो सूिना प्रकाशन

गररएको छ ।
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१७ ४५०६०२ अततत खनाल सुन्दरबजार-९, लमजुङ्ग लशिकान्त/ प्रलमला भोटु दोदी गाउँपाललका, लमजुङ

१८ ४५०४१३ अखखल सबुदेी लभमाद-६, तनहँ पद्मराज/ कमलादेिी िण् िपाणी ऋलिङ्ग गाउँपाललका, तनहँ

१९ ४५००१८ िम्भु के.सी. गाउँशहर-५, लमजुङ्ग ईन्द्रबहादुर/ खुसमाया रामिन्द्र लिनयी लििेणी गाउँपाललका, निलपुर

२० ४५०२७३ मनोज िमाा वाग्ले लकिनास-२, स्याङ्जा ज्ञाज/ िोपकान्ती दण्डपाणी हररनास गाउँपाललका, स्याङ्जा

२१ ४५००१२ राजन रानाभाट फेलदखोला-३, स्याङ्जा झपटबहादुर/ झ्यामी मोतीलाल शहीदलखन गाउँपाललका, गोरखा

२२ ४५०२८० ज्र्ोती थापा हेमजा-२, कास्की न्खमबहादुर/ लिमला कुलबहादुर लघररङ्ग गाउँपाललका, तनहँ

२३ ४५०१३१ सदुदप बराल पोखरा-२२, कास्की गेहेन्द्रराज/ सालबिी लभमनाथ लसरानिोक गाउँपाललका, गोरखा

२४ ४५०३२२ राजेि बन्जरा पोखरा-२८, कास्की टेकबहादुर/ न्खममाया मिुसोिन बुलीङटार गाउँपाललका, निलपुर

२५ ४५०२७९ ददशलप खााँण िेढगाउँ-४, निलपरासी न्खमबहादुर/ देउकुमारी लतलबहादुर गण्डकी गाउँपाललका, गोरखा

२६ ४५०३९७ कवपल पनरेु लभमसेन थापा-१, गोरखा िालप्रसाद/ भद्रकुमारी लटकाराम लभमसेन गाउँपाललका, गोरखा

२७ ४५०४२४ सशमर खड्का भानु-१०, तनहँ लजतबहादुर/ पदमकुमारी लबरबहादुर आरुघाट गाउँपाललका, गोरखा

२८ ४५०२६८ नववन जोिी भानु-१०, तनहँ कृष्णराज/ कल्पना लजिलनलि नासो ँगाउँपाललका, मनाङ

२९ ४५०१०७ आशिककुमार के्षत्री फेलदखोला-२, स्याङ्जा लिलबहादुर/ पािवती तोकबहादुर दुिपोखरी गाउँपाललका, लमजुङ

३० ४५०३२३ सजुन पराजुली देििुली-१२, निलपरासी मुन्िराम/ जानकी देिनारायण अलजरकोट गाउँपाललका, गोरखा

३१ ४५०००२ सरेुि गौतम पुतलीबजार-४, स्याङ्जा रामप्रसाद/ जमुना लहमलाल मस्यावङ्दी गाउँपाललका, लमजुङ

३२ ४५००९२ उदर् बास्तोला हेमजा-८, कास्की ओमप्रसाद/ सुलोिना पदमप्रसाद मनाङ लङस्याङ गाउँपाललका, मनाङ

३३ ४५०२९३ तनरजकुमार के्षत्री नयाँ िेलहानी-८, 

निलपरासी
रेमबहादुर/ सरस्वती दलबहादुर िािे गाउँपाललका, गोरखा

३४ ४५००३५ अशभनव गौतम फलेिास-३, पिवत शोभाकान्त/ कमला टीकाराम
बारपाक सुलीकोट गाउँपाललका, 

गोरखा

३५ ४५०२५८ राजेि नपेाल पुतलीबजार-४, स्याङ्जा नारायण/ खगेश्वरी िनन्जय क्व्होलासोथार गाउँपाललका, लमजुङ

नोटः 

यस लिज्ञापनमा ललन्खत परीक्षाबाट अन्तिावतावको लालग छनौट भई अन्तिावतावमा सन्म्मललन भएका उमे्मदिारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्ित उमे्मदिारले यो नलतजा प्रकाशन भएको लमलतले 

७ (िात) लदन पलछ अको ७ (िात) लदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनव सलकने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।

______________________

(िन्तोषप्रिाद दाहाल)

उपिसचव

_____________

(सवषु्ण पौडेल)

शाखा असिकृत

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा असिकृत
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