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सिफारिश िम्बन्धी िूचना 

िूचना नौं ११९/२०७६ - ७७, समसि २०७७।२।२५ 
 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२०११/२०७५ - ७६ (आ.ज.) अनुसार स्थानीय र्ह अन्तगार् इन्जजसनर्रिङ िेवा, सिसिल िमूह, च थो 

िह, असिषे्टण्ट िब-इन्जजसनर्ि पदको माग पद संख्या ३५ (पैसिि) का लासग सञ्चासलर्  अन्तरवार्ाामा उपस्स्थर् ९३ (सिर्ानबे्ब) जना 

उमे्मदवारहरुको सलस्खर् परीक्षाको प्राप् र्ाङ्क र अन्तरवार्ााको औषर् अङ्क समेर्को कूल योगबाट देहाय बमोसजमको योग्यर्ाक्रम कायम हुन 

आएकोले सनजहरुको कायाालय रोजाइको प्राथसमकर्ाक्रमका आधारमा र्पससलको स्थानीय र्हका कायाालयमा स्थायी सनयुस्िका लासग 

ससफाररश गने सनर्ाय भएको हुुँदा सम्बस्िर् सबैको जानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

 

सिफारिश र्ोग्यिाक्रम िूचीीः 

र्ो.क्र

.नौं. 

िोल 

नम्बि 

उमे्मदवािको 
बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

सिफारिि गरिएको  

नाम, थि ठेगाना कार्ाालर् 

१ ३१०१९१ केशबबहादुर सुनुवार सलखु-६, रामेछाप पूर्ाबहादुर/यमकुमारी खम्बससं सलखु गाउुँपासलका, रामेछाप 

२ ३११२३६ लक्ष्मर् पाख्रीन समगे-३, दोलखा अजामान/लीलामाया सहरालाल बैरे्श्वर गाउुँपासलका, दोलखा 

३ ३११०२५ सुसनल बनमाला  भिपुर-६, भिपुर बलराम/रत्नकेशरी भिलाल 
चाुँगुनारायर् नगरपासलका, 

भिपुर 

४ ३१०९०६ राजेश सुवाल  भिपुर-४, भिपुर लक्ष्मीचन्द्र/शारदा कृष्णगोपाल 
कागेश्वरी मनोहरा 

नगरपासलका, काठमाड  ं

५ ३१०२३५ ररन्जेन र्ामाङ 
हेलमु्ब-२, 

ससिुपाल्चोक 
सबरबहादुर/पोच्यो साम्बो 

हेलमु्ब गाउुँपासलका, 

ससिुपाल्चोक 

६ ३११४२० बालकृष्ण शे्रष्ठ 
चन्द्रासगरी-११, 

काठमाड  ं
सहराकाजी/कृष्णप्यारी सानुकाजी 

चन्द्रासगरी नगरपासलका, 

काठमाड  ं

७ ३१०३६० रन्जनकुमार च धरी सुखीपुर-१, ससरहा मासिकाप्रसाद/सासविी लक्ष्मी 
गोकरे्श्वर नगरपासलका, 

काठमाड  ं

८ ३१०९०१ सागरमान लोप्चन सासापुर-7, सलााही खड्गमान/फुलकुमारी कृष्णमान 
पाुँचखाल नगरपासलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

९ ३१०३०६ देवकुमार र्ामाङ 
ससिुकोट-८, 

ससिुपाल्चोक 
मेगबहादुर/मुईमुई सन्तमान 

मेलम्ची नगरपासलका, 

ससिुपाल्चोक 

१० ३१००४१ सबजय र्ामाङ बुङर्ाङ-१, नुवाकोट ज्ञानबहादुर/धनजोङ सेल्पोङ 
महाङ्काल गाउुँपासलका, 

लसलर्पुर 

११ ३१००९५ कृष्णबहादुर र्ामाङ 
बलेफी-६, 

ससिुपाल्चोक 
सबषु्णबहादुर/सुनमाया पदमबहादुर 

वलेफी गाउुँपासलका, 

ससिुपाल्चोक 

१२ ३१०५८७ कृष्टल सुवाल 
भिपुर-१४, 

भिपुर 

कृष्णप्रसाद/ 

सवषु्णकुमारी 
कृष्ण 

शंखरापुर नगरपासलका, 

काठमाड  ं

१३ ३१००८३ नरेन्द्रकुमार राई 
नेचा बर्ासे-४, 

सोलुखुमु्ब 
सजर्बहादुर/सहरासुभा सुकराज 

नमोबुद्ध नगरपासलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

१४ ३१०७०३ प्रकाश र्ामाङ्ग 
मण्डनदेउपुर-३, 

काभे्रपलाञ्चोक 

सोमबहादुर/ 

कान्छीमाया 
धावाधोजे 

मन्डनदेउपुर नगरपासलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

१५ ३११४३२ आरभ सजरेल सजरी-६, दोलखा गर्बहादुर/कान्छी शेरमान 
मन्थली नगरपासलका, 

रामेछाप 

१६ ३११५९० ससमरकल्यार् माझी सजरी-८, दोलखा ज्ञानबहादुर/गुर्माया नरबहादुर 
र्ामाकोशी गाउुँपासलका, 

दोलखा 
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र्ो.क्र

.नौं. 

िोल 

नम्बि 

उमे्मदवािको 
बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

सिफारिि गरिएको  

नाम, थि ठेगाना कार्ाालर् 

१७ ३११२१० रत्नकुमार सजरेल सजरी-८, दोलखा टालबहादुर/चन्द्रमाया सदलबहादुर 
गोकुलगंगा गाउुँपासलका, 

रामेछाप 

१८ ३१०८८२ सनरोज कासुला र्ाथली-९, भिपुर सवषु्णभि/कान्छी आशलाल 
रोशी गाउुँपासलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

१९ ३१०७२० युकेश शे्रष्ठ  
बाह्रसबसे-४, 

ससिुपाल्चोक 
सुरेन्द्र/पूर्ालक्ष्मी मोहनबहादुर 

सिपुरासुन्दरी गाउुँपासलका, 

ससिुपाल्चोक 

२० ३१०२६४ सुमन र्ामाङ्ग  
मेलम्ची-१३, 

ससिुपाल्चोक 
रुद्रबहादुर/इन्द्रमाया कुबेर 

भुमु्ल गाउुँपासलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२१ ३१०७३४ सुरेन्द्र र्ामाङ  काहुले-२, नुवाकोट सुप्पा/पुर्लीमाया सकप्पा 
वेलकोटगढी नगरपासलका, 

नुवाकोट 

२२ ३१०८०७ सकन्द्रबहादुर राई सियुगा-४, उदयपुर पंचबहादुर/सललाकुमारी भवानवीर 
बेथानचोक गाउुँपासलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२३ ३१०३१७ रामकुमार शे्रष्ठ बगुवा-६, गोरखा कृष्णबहादुर/कागर्ी भिबहादुर 
महाभारर् गाउुँपासलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२४ ३१०००९ नृपेश अमात्य 
लसलर्पुर-१६, 

लसलर्पुर 
केदारगोसवन्द/कल्यार्ी सजर्लाल सलखु गाउुँपासलका, नुवाकोट 

२५ ३१०८९८ प्रसदप च धरी 
कल्यार्पुर-५, 

सप्तरी 
रामकुमार/दुगीकुमारी हहुरी 

च रीदेउराली गाउुँपासलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२६ ३१०४६३ राजु र्ामाङ 
सकस्पाङ-२, 

नुवाकोट 
सुवबहादुर/समनमाया सजर्बहादुर न कुण्डा गाउुँपासलका, रसुवा 

२७ ३१०६५४ प्रसवर्कुमार च धरी जगर्पुर-९, सप्तरी सुरर्/श्यामकुमारी भोला 
पाुँचपोखरी थाङ्पाल 

गाउुँपासलका, ससिुपाल्चोक 

२८ ३१०१९८ डुलु र्ामाङ लादुक-१, दोलखा एसबहादुर/मङ्क गाइने सवगु गाउुँपासलका, दोलखा 

२९ ३११३१५ सवजय मगर 
जन्तरखानी-७, 

ओखलढंुगा 
सहर्बहादुर/चमेलीमाया डम्बरबहादुर शैलुङ गाउुँपासलका, दोलखा 

३० ३१०२२२ सदपक गुरुङ्ग रानीटार-५, पाुँचथर रामप्रसाद/दानकुमारी लोकबहादुर 
सलसंखुपाखर गाउुँपासलका, 

ससिुपाल्चोक 

३१ ३१०८६९ संजय शे्रष्ठ ससरुटार-१, भिपुर श्यामकृष्ण/पूर्ामाया रामभि 
कासलन्चोक गाउुँपासलका, 

दोलखा 

३२ ३१०९१२ रामकुमार शे्रष्ठ मन्थली-१, रामेछाप ज्ञानदास/अस्िका गोपालबहादुर 
उमाकुण्ड गाउुँपासलका, 

रामेछाप 

३३ ३११४३५ कृष्णा च धरी  मधुपट्टी-५, सप्तरी रामेश्वर/मानदेवी सुखीलाल 
ग रीशंकर गाउुँपासलका, 

दोलखा 

३४ ३११०३४ योगेन्द्र कुलुङ गुदेल-३, सोलुखमु्ब रत्नकुमार/सप्तमसन कृष्णमान मेलुङ गाउुँपासलका, दोलखा 

३५ ३१०२९५ भसवन्द्र र्ामाङ  सफसदम-४, पाुँचथर सडल्लीराम/श्याममाया देउराज 
दोरम्भा गाउुँपासलका, 

रामेछाप 
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वैकन्िक र्ोग्यिाक्रम िूचीीः 

बै.र्ो. 

क्र.नौं. 
िोल नम्बि 

उमे्मदवािको 
बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

नाम, थि ठेगाना 

१ ३११२९३ सदपेन्द्र सुवाल भिपुर-९, भिपुर सवकुनारायर्/बुस्द्धमाया रु्लसीबहादुर 

२ ३१०७८६ प्रसदप शे्रष्ठ गेलु-९, रामेछाप कृष्णबहादुर/इश्वरी खड्गबहादुर 

३ ३११०२० सबमल सुनुवार रस्नालु-९, रामेछाप कर्ाबहादुर/चोककुमारी गुर्बहादुर 

४ ३१०६१७ श्रीचन्द्र राई काठमाड -ं१३, काठमाड  ं रामबहादुर/उसमाला पुर्ाबहादुर 

५ ३११५४२ सुसनल शे्रष्ठ पाुँचखाल-१, काभे्रपलाञ्चोक कृष्णबहादुर/कान्छी मानकाजी 

६ ३१०८७८ सरोजकुमार शे्रष्ठ मन्थली-१, रामेछाप उत्तरकुमार/लक्ष्मी गरे्शबहादुर 

७ ३११५४६ नारायर् शे्रष्ठ कमलामाई-५, ससिुली सभमकुमार/गंगामाया इन्द्रनारायर् 

द्रष्टव्यीः  

१.   यस सवज्ञापनको अन्तरवार्ाामा सस्म्मसलर् उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्िर् उमे्मदवारले यो नसर्जा प्रकाशन भएको समसर्ले ७ 

(सार्) सदनपसछ अको ७ (सार्) सदनसम्म आयोगको वेवसाइट http://psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना ससकने व्यहोरा 

जानकारी गराइन्छ ।  

२.  सिफारिश िएका उमेदवािहरुको सिफारिश पि समसि २०७७।२।३० गिे सिफारिि िएको िम्बन्न्धि 

कार्ाालर्मा नै पठाइने हुँदा िम्बन्न्धि उमे्मदवािले आफु सिफारिश िएको स्थानीर् िहमा आफ्ना िक्कल 

कागजाि (नेपाली नागरिकिाको प्रमाणपि ि शैसिक र्ोग्यिाको प्रमाणपि) िसहि स्थार्ी सनरु्न्िका लासग 

िम्पका  िाख्नु हन र्िै िूचनाद्वािा जानकािी गिाइजछ । 

 

 

 

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

 (िामप्रिाद प डेल) (लक्ष्मीप्रिाद पिाजुली) (रु्विाज पोखिेल) 

 नायव सुब्बा शाखा असधकृर् उपससचव  
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