लोक सेवा आयोग

काठमाड ौं कार्ाालर्
(अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा)

नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं
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सिफारिश िम्बन्धी िूचना
िूचना नौं . १२५/२०७६ - ७७, समसि २०७७।०२।२८
यस कायाा लयको सवज्ञापन नं. १२०१३/२०७५-७६ (खुला) अनुसार स्थानीय र्ह अन्तगार् इन्जिसनर्रिङ िेवा, सिसिल िमूह, स्यासनटिी
उपिमूह, च थो िह, खा.पा.ि.टे . पदको माग पद संख्या २४ (च बीि) का लासग सञ्चासलर् अन्तरवार्ाा मा उपस्स्थर् ६७ (िििठ्ठी) जना
उम्मेदवारहरुको सलस्खर् परीक्षाको प्राप्र्ाङ्क र अन्तरवार्ाा को औषर् अङ्क समेर्को कूल योगबाट दे हाय बमोसजमको योग्यर्ाक्रम कायम हुन
आएकोले सनजहरुको कायाा लय रोजाइको प्राथसमकर्ाक्रमका आधारमा र्पससलको स्थानीय र्हका कायाा लयमा स्थायी सनयुस्िका लासग
ससफाररश गने सनर्ाय भएको हुुँ दा सम्बस्िर् सबैको जानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

सिफारिश र्ोग्यिाक्रम िूचीीः
र्ो.क्र.
नौं.

िोल
नम्बि

उम्मेदवािको
नाम, थि

1

310779

गोपाल वली

2

310405

जितबहादुर तामाङ

3

310569

शेरबहादुर सुनार

4

310033

गणेशबहादुर जिरे ल

5

310501

हेमराि पजडडत

6

310008

यबनाथ अयााल

7

310429

िगदीश ढकाल

8

310714

नमराि ववश्वकमाा

9

310752

सीताराम सतमल्सीना नेपाली

10

310666

शेरबहादुर ववष्ट

11

310203

पदमबहादुर काकी

12

310210

रािेन्र राई

13

310798

दे वनारायण आचाया

बाबु/आमाको नाम
ठे गाना
घोराही-१५,
दाङ
बराम्ची-२,
ससन्धुपाल्चोक
श्रीनगर-३,
हुम्ला
िुग-ु १,
दोलखा
वयााँसी-७,
बझाङ
पुतली बिार१०, स्याङ्िा
मेलम्ची-१२,
ससन्धुपाल्चोक
मान्म-७,
कासलकोट
बाह्रसबसे-४,
ससन्धुपाल्चोक
वासी-८, दै लेख
जिरी-६,
दोलखा
चन्रासगरी-७,
काठमाडौं
डााँडापरािुल३, दै लेख

बािेको
नाम

सिफारिि गरिएको
कार्ाालर्

जोगेन्द्र/कल्ली

सजर्बहादु र

सकस्पाङ्ग गाउुँ पासलका,
नुवाकोट

टे कबहादु र/धनलक्ष्मी

गोपीलाल

रोशी गाउुँ पासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक

महासवर्या/नानीसकट्टी

सचनार्या

पन्चकन्या गाउुँ पासलका,
नुवाकोट

पुर्ाबहादु र/सवनमा

लालबहादु र

गौरीशंकर गाउुँ पासलका,
दोलखा

केशबराज/नन्दलक्ष्मी

जयलाल

हेलम्वु गाउुँ पासलका,
ससिुपाल्चोक

सुकदे व/कलावर्ी

सचन्तामर्ी

बेथानचोक गाउुँ पासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक

दामोदर/दु गाा

धनञ्जय

पाुँचपोखरी थाङ् पाल
गाउुँ पासलका, ससिुपाल्चोक

लक्षे/औला

सिन्ने

उत्तरगया गाउुँ पासलका, रसुवा

धनबहादु र/चन्द्रमाया

बमबहादु र

सिपुरासुन्दरी गाउुँ पासलका,
ससिुपाल्चोक

वीरबहादु र/खजुरादे वी

सिलबहादु र

म्यागङ गाउुँ पासलका, नुवाकोट

भीमबहादु र/र्ेजकुमारी

गर्ेशबहादु र

गोकुलगंगा गाउुँ पासलका,
रामेछाप

शेरबहादु र/सनरादे वी

नरबहादु र

र्ाुँदी गाउुँ पासलका, नुवाकोट

खेमराज/िण्डकुमारी

नन्दलाल

महाभारर् गाउुँ पासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक
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उम्मेदवािको

र्ो.क्र.
नौं.

िोल
नम्बि

14

310824

गणेशबहादुर रोकाया

15

310739

चन्रप्रसाद खनाल

16

310498

रामकािी काकी

17

310657

प्रवेश घतानी

18

310404

जितबहादुर बुढा

19

310602

ववकास काकी

20

310640

प्रववनकुमार पाकी

21

310684

प्रददप श्रे ष्ठ

22

310715

होमबहादुर श्रे ष्ठ

23

310545

सुबाश खड्का

24

310814

गंगादत्त कपाडी

बाबु/आमाको नाम

नाम, थि

ठे गाना
सनीगाउाँ -१,
िुम्ला
नेपा-२, दै लेख
भीमेश्वर-५,
दोलखा
सुनखानी-९,
दोलखा
श्रीकोट-४,
मुग ु

च ुच ुरे -४,
रामेछाप
कोट्भैरव-८,
बझाङ
गेल-ु ९,
रामेछाप
कठिोर-९,
रामेछाप
कठिोर-२,
रामेछाप
रुरे श्वर-८,
बैतडी

बािेको
नाम

सिफारिि गरिएको
कार्ाालर्

गोरखबहादु र/लालसरी

सवरभद्र

दु प्चेश्वर गाउुँ पासलका, नुवाकोट

जस्िराम/ससद्ध

कमलावर्ी

चौरीदे उराली गाउुँ पासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक

रामबहादु र/िम्बरकुमारी

नरबहादु र

शैलुङ गाउुँ पासलका, दोलखा

सदलबहादु र/सवष्णुमाया

सबासजर्

सवगु गाउुँ पासलका, दोलखा

कृष्णबहादु र/लक्ष्मी

गमानससंह

मेलुङ गाउुँ पासलका, दोलखा

धनबहादु र/सटकाकुमारी

सदलबहादु र

बैर्ेश्वर गाउुँ पासलका, दोलखा

सवरे /नेउटीदे वी

जहरर

कासलका गाउुँ पासलका, रसुवा

कृष्णबहादु र/इश्वरी

खि् गबहादु र

र्ामाकोशी गाउुँ पासलका,
दोलखा

गुञ्जबहादु र/दयालक्ष्मी

राजयान

दोरम्भा गाउुँ पासलका, रामेछाप

चेर्बहादु र/मैयाुँ

नन्दबहादु र

नौकुण्डा गाउुँ पासलका, रसुवा

बलदे व/िानादे वी

हररदत्त

सलसंखुपाखर गाउुँ पासलका,
ससिुपाल्चोक

वैकन्िक र्ोग्यिाक्रम िूचीीः
बै.र्ो.
क्र.नौं.

िोल नम्बि

उम्मेदवािको
नाम, थि

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बािे को नाम

१

310813

प्रेमप्रसाद खसतवडा

हकापुर-४, ओखलढुं गा

आनन्दप्रसाद/हेमकुमारी

श्रीलाल

२

310174

रािेश्वरी काँ ु वर

मस्टामाडडौं-१, अछाम

जशवबहादुर/गंगादे वी

लालबहादुर

३

310268

नववनराि फाँ ु याल

भीमेश्वर-२, दोलखा

फौिप्रसाद/दे वीमाया

कुलानन्द

४

310573

सुरिकुमार चौधरी

हररहरपुर-२, सप्तरी

िुगतीलाल/लालवतीदे वी

भोटे

५

310595

गंगाप्रसाद नेपाल

सडल्लीप्रसाद/कृष्णमाया

कृष्णप्रसाद

चौतारा सााँगाचोकगढी-४,
ससन्धुपाल्चोक
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अस्थार्ी िूचीीः
अ.र्ो.क्र.नौं.

िोल नम्बि

उम्मेदवािको नाम, थि

बाबुको नाम

बािेको नाम

1

310679

सबखाबहादुर नेपाली

मंजित

चन्रमान

2

310323

कुमार ववश्वकमाा

नरमान

सोमबहादुर

3

310011

सुसन खड्का

अिुन
ा बहादुर

ज्ञानबहादुर

4

310812

प्रशान्तववक्रम शाह

भुपालववक्रम

ववष्णुववक्रम

5

310288

सुबासचन्र ढुं गेल

हररप्रसाद

नन्दलाल

द्रष्टव्यीः

१.

अस्थायी सनयुस्िको लासग वैकस्िक उम्मेदवारलाई पसहलो प्राथसमकर्ा सदइनेछ ।

२.

यस सवज्ञापनको अन्तरवार्ाामा सस्म्मसलर् उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्िर् उम्मेदवारले यो नसर्जा प्रकाशन भएको समसर्ले ७
(सार्) सदनपसछ अको ७ (सार्) सदनसम्म आयोगको वेवसाइट https://psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना ससकने व्यहोरा
जानकारी गराइन्छ ।

३.

सिफारिश िएका उमेदवािहरुको सिफारिश पत्र समसि २०७७।०३।०२ गिे सिफारिि िएको िम्बन्न्धि
कार्ाालर्मा नै पठाइने हुँ दा िम्बन्न्धि उम्मेदवािले आफु सिफारिश िएको स्थानीर् िहमा आफ्ना िक्कल
कागिाि (नेपाली नागरिकिाको प्रमाणपत्र ि शैसिक र्ोग्यिाको प्रमाणपत्र) िसहि स्थार्ी सनर्ुन्िका लासग
िम्पका िाख्नु हन र्िै िूचनाद्वािा िानकािी गिाइजछ ।

……..............................

.........................................

.....................................

(िामप्रिाद प डे ल)

(लक्ष्मीप्रिाद पिािुली)

(र्ुविाि पोखिे ल)

नायव सुब्बा

शाखा असधकृर्

उपससचव
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