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सिफारिश िम्बन्धी िूचना 

िूचना नौं १२०/२०७६ - ७७, समसि २०७७।२।२५ 
 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२०१२/२०७५ - ७६ (मधेिी) अनुसार स्थानीय र्ह अन्तगार् इन्जिसनर्रिङ िेवा, सिसिल िमूह, च थो 

िह, असिषे्टण्ट िब-इन्जिसनर्ि पदको माग पद संख्या ३ (िीन) का लासग सञ्चासलर्  अन्तरवार्ाामा उपस्स्थर् १८ (अठाि) 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 बािेको नाम 

सिफारिि गरिएको  

नाम, थि ठेगाना कार्ाालर् 

१ ३१०४७० सप्रर्म शाह  
र्ारापट्टी ससससाया-२, 

धनुषा 
बद्रीप्रसाद/सरोजदेवी महन्थी 

चन्द्रासगरी नगरपासलका, 

काठमाड ुँ 

२ ३१०३८८ 
कृष्णनन्दनकुमार 

यादव 
कसवलाशी-४, सलााही रामलगन/देवरर्ीदेवी फेकन 

रोशी गाउुँपासलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

३ ३१०७८७ सदसलपकुमार यादव खोररया-९, सलााही श्यामचन्द्र/महेरनीदेवी जनक 
मन्थली नगरपासलका, 

रामेछाप 

 

वैकन्िक र्ोग्यिाक्रम िूचीीः 

बै.र्ो. 

क्र.नौं. 
िोल नम्बि 

उमे्मदवािको 
बाबु/आमाको नाम बािेको नाम 

नाम, थि ठेगाना 

१ ३१०८९४ अजयकुमार ठाकुर गोडैटा-१०, सलााही पुकार/रामपरीदेवी भोला 

२ ३११३५६ सुसनलकुमार च धरी  राजसवराज-१३, सप्तरी लक्ष्मर्प्रसाद/इन्दु श्यामसुन्दर 

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 पत्र समसि २०७७।२।३० गिे सिफारिि िएको िम्बन्न्धि 

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

कागिाि (नेपाली नागरिकिाको प्रमाणपत्र ि शैसिक र्ोग्यिाको प्रमाणपत्र) िसहि स्थार्ी सनरु्न्िका लासग 

िम्पका  िाख्नु हन र्िै िूचनाद्वािा िानकािी गिाइजछ । 

 

 

 

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

 (िामप्रिाद प डेल) (लक्ष्मीप्रिाद पिािुली) (रु्विाि पोखिेल) 

 नायव सुब्बा शाखा असधकृर् उपससचव  
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