लोक सेवा आयोग

काठमाड ौं कार्ाालर्
(अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा)

नय ाँ ब नेश्वर, क ठम डौं
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सिफारिश िम्बन्धी िूचना
िूचना नौं ११८/२०७६ - ७७, समसि २०७७।२।२५
यस कायाा लयको सवज्ञापन नं. १२०१०/२०७५ - ७६ (मसिला) अनुसार स्थानीय र्ह अन्तगार् इन्जिसनर्रिङ िेवा, सिसिल िमूि, च थो
िि, असिष्टे ण्ट िब-इन्जिसनर्ि पदको माग पद संख्या ४६ (छर्ासलि) का लासग सञ्चासलर् अन्तरवार्ाा मा उपस्स्थर् ८७ (ििािी) 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

िोल

.नौं .

नम्बि

उम्मेदवािको
नाम, थि

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बािे को नाम

१

३१०८१०

सनलम जोशी

ररम-३, वैर्डी

गर्ेशदत्त/लक्ष्मीदे वी

वलदे व

२

३१०६०५

रजनी हायू

रामेछाप-८, रामेछाप

रसवन्द्र/अदु कुमारी

मानबहादु र

३

३१०७७०

मन्जु श्रेष्ठ

मन्थली-२, रामेछाप

कृष्णबहादु र/जुन्का

धनबहादु र

४

३१०५१०

गायत्री खड् का

सुनखानी-४, दोलखा

कृष्णबहादु र/ हररशुब्बा

कमनध्वज

५

३१०५०५

सासबत्री असधकारी

न सबसे-१, धासदङ

कूलचन्द्र/भीमकुमारी

मोदनाथ

६

३१०८७०

जुकोट-३, बाजुरा

मसनजर/पद् माकुमारी

पृथ्वीबहादु र

७

३१०२९३

रश्मी गाईजु

भिपुर-२, भिपुर

सवसकुमार/ कृष्णलक्ष्मी

सवष्णुबहादु र

८

३१०५९६

सरु लवजु

भिपुर-९, भिपुर

सत्यराम/पुण्यश्वरी

कान्छा

९

३१०८२६

असनर्ा नेपाली

रर्नपुरी-२, बारा

गोपाल/गोमा

खम्बससंह

१०

३१०७८३

सस्न्जर्ा खड् का

सदर्ाबहादु र/गंगामाया

दु गााबहादु र

११

३१०९५१

दु गाा सधर्ाल

सटकादत्त/लक्ष्मी

मनहरी

१२

३१०५३०

जसमना बेगम

हसलम/हसकमा

असलमान

कल्पनाकुमारी
शाही

सवजुलीकोट-१,
रामेछाप
मेलम्ची-११,
ससिुपाल्चोक
र्ानसेन-५, पाल्पा
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सिफारिि गरिएको
कार्ाालर्
गोकर्ेश्वर नगरपासलका,
काठमाड ं
चन्द्रासगरी नगरपासलका,
काठमाड ं
सवगु गाउुँ पासलका, दोलखा
कागेश्वरी मनोहरा
नगरपासलका, काठमाड ं
बैर्ेश्वर गाउुँ पासलका, दोलखा
महालक्ष्मी नगरपासलका,
लसलर्पुर
चाुँगुनारायर् नगरपासलका,
भिपुर
शंखरापुर नगरपासलका,
काठमाड ं
नमोबुद्ध नगरपासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक
मन्थली नगरपासलका,
रामेछाप
मेलम्ची नगरपासलका,
ससिुपाल्चोक
महाङ्काल गाउुँ पासलका,
लसलर्पुर

लोक सेवा आयोग

काठमाड ौं कार्ाालर्
(अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा)

नय ाँ ब नेश्वर, क ठम डौं
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उम्मेदवािको

र्ो.क्र

िोल

.नौं .

नम्बि

१३

३१००३४

सदपा खत्री

१४

३१०५६९

रुसजना भै नात्व

१५

३१०३११

ससवना श्रेष्ठ

१६

३१०९२२

शोभा ढु ङगाना

१७

३१०२८४

ससदक्षा प डे ल

१८

३१११४२

र्ुलसा बस्याल

१९

३११३७६

पूजा सुबेदी

२०

३१०२२०

अस्िर्ा योन्जन

२१

३१०८९९

सुसनर्ा ध्वजु

२२

३११५०६

सदलमाया श्रेष्ठ

२३

३१०६७१

सहरामाया र्ामाङ

२४

३१००४४

इस्न्दरा खुसलमुली

२५

३१०९०७

सुलेखा कुमारी

२६

३१०४१४

सुसनर्ा खसर्वडा

२७

३१०३६६

सुस्िर्ा सुवेदी

२८

३११५९५

ससवना श्रेष्ठ

नाम, थि

ठे गाना
आठसबसकोट-९,

बाबु/आमाको नाम

बािे को नाम

सभमबहादु र/रामकली

धनसवर

भिपुर-१, भिपुर

रामप्रसाद/ रायलक्ष्मी

रामभि

मन्थली-१०, रामेछाप

अष्टकुमार/छत्रकुमारी

पहलमान

सुन्दर

केशवप्रसाद/

रुकुम

बजार-४,

लमजुङ
कागेश्वरी मनोहरा-५,
काठमाड ं
बगनासकली-६,
पाल्पा
नारायर्-३, दै लेख
भलुवाजोर-९,
रामेछाप
सूयासवनायक-६,
भिपुर
चाुँगुनारायर्-३,
भिपुर
मेलम्ची-२,
ससिुपाल्चोक
सूयासवनायक-७,
भिपुर

सवन्दु कुमारी
सशवहरर/र्ुलसा

कृष्णप्रसाद

सचरन्जीवी/सबमला

खोमानन्द

कृष्णप्रसाद/
कमलाकुमारी

मंगलससंह

कृष्णभि/कृष्णलक्ष्मी

साइला

सानुकान्छा/गंगादे वी

पञ्चलाल

धनबहादु र/सञ्चलक्ष्मी

मानससंह

इन्द्रबहादु र/हररमाया

लालबहादु र

अरसवन्द्रकुमार/

मकवानपुर

इन्दु देवी

काभ्रेपलाञ्चोक
मन्थली-१, रामेछाप
खाुँडादे वी-५,
रामेछाप

दयाराम

रामबहादु र/सवश्वमाया

हेट डा-५,

मंगलटार-५,

सोमनाथ

महासवरप्रसाद

रामप्रसाद/सबना

गोसवन्दप्रसाद

प्रहलादबहादु र/राम्री

कृष्णबहादु र

सचत्रबहादु र/ईनकुमारी

टलकबहादु र
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सिफारिि गरिएको
कार्ाालर्
कोञ्ज्योसोम गाउुँ पासलका,
लसलर्पुर
पाुँचखाल नगरपासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक
वेलकोटगढी नगरपासलका,
नुवाकोट
बेथानचोक गाउुँ पासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक
रोशी गाउुँ पासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक
मन्डनदे उपुर नगरपासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक
सजरी नगरपासलका, दोलखा
बाह्रसबसे नगरपासलका,
ससिुपाल्चोक
भुम्लु गाउुँ पासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक
मेलुङ गाउुँ पासलका, दोलखा
हेलम्वु गाउुँ पासलका,
ससिुपाल्चोक
महाभारर् गाउुँ पासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक
च रीदे उराली गाउुँ पासलका,
काभ्रेपलाञ्चोक
वलेफी गाउुँ पासलका,
ससिुपाल्चोक
सलखु गाउुँ पासलका, रामेछाप
उमाकुण्ड गाउुँ पासलका,
रामेछाप

लोक सेवा आयोग

काठमाड ौं कार्ाालर्
(अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा)

नय ाँ ब नेश्वर, क ठम डौं
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उम्मेदवािको

र्ो.क्र

िोल

.नौं .

नम्बि

२९

३१०७२२

प्रसबना श्रेष्ठ

३०

३११०५८

मन्जु अवस्थी

३१

३११३३१

मुना खडका

३२

३१०००३

३३

नाम, थि

ठे गाना
लसलर्पुर-२,

बाबु/आमाको नाम

बािे को नाम

सिफारिि गरिएको
कार्ाालर्
सलसंखुपाखर गाउुँ पासलका,

सबष्णुभि/धनकुमारी

कृष्णभि

कृष्णपुर-२, कञ्चनपुर

रामप्रसाद/ध्यानु

धसनराम

खलंगा-६,

हकाबहादु र/

जाजरकोट

चन्द्राकुमारी

सुसमत्रा राई

मन्थली-१, रामेछाप

शेरबहादु र/सनमाला

सोमबहादु र

३१०९५०

अन्जना बुढाथोकी

मेचीनगर-६, झापा

सबरे न्द्र/सवरमाया

छत्रबहादु र

३४

३११४२२

र्ाराकुमारी पुन

ह्वामा-९, रोल्पा

सन्तबीर/धनसरा

बलसजर्

३५

३११२७०

सदप्ती गुरागाई

सवश्वनाथ/दे वकी

सजवनाथ

३६

३१०८७४

रसबना र्ुल्सीबाख्यो

र्नश्याम/र्ेजलक्ष्मी

र्ुलसी

३७

३१०४५६

अस्म्बका बस्नेर्

भिबहादु र/र्ारादे वी

नरबहादु र

३८

३१००९३

उस्िर्ा रम्तेल

मन्थली-८, रामेछाप

उद्धवबहादु र/उसमाला

दलबहादु र

३९

३१०३८९

ससमाला बुढाथोकी

सुनखानी-५, दोलखा

गोरखबहादु र/शान्ता

सर्लकबहादु र

४०

३११०३५

सनमाला साउद

केसबहादु र/र्ुसलदे वी

सभमे

४१

३१०३४८

सरु खोटे जा

भिपुर-९, भिपुर

राधा/रामप्यारी

सबष्णु

४२

३१०१०१

रुपा रोक्का साकी

डाुँछी-२, काठमाड ं

राजु/सानु मैयाुँ

काले

४३

३१०७७४

पावार्ी श्रेष्ठ

र्म्मरबहादु र/ससकानी

दलबहादु र

शैलुङ गाउुँ पासलका, दोलखा

४४

३१०३५५

आरर्ी भण्डारी

मनोजकुमार/सबन्दा

झंकनाथ

कासलका गाउुँ पासलका, रसुवा

४५

३११४१८

आरर्ी सुवेदी

फलेवास-९, पवार्

संकल्प/सुसदक्षा

कृष्णप्रसाद

उत्तरगया गाउुँ पासलका, रसुवा

४६

३१११६७

सम्झना सुवेदी

मन्थली-२, रामेछाप

जगन्नाथ/सीर्ा

गोसवन्दप्रसाद

न कुण्डा गाउुँ पासलका, रसुवा

लसलर्पुर

पन र्ी-१०,
काभ्रेपलाञ्चोक
भिपुर-५, भिपुर
स्खसजदे म्बा-७,
ओखलढुं गा

भाटाकररया-३,
अछाम

फुलसपङकोट-५,
ससिुपाल्चोक
गोकर्ेश्वर-३,
काठमाड ं
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वेदबहादु र

ससिुपाल्चोक
पाुँचपोखरी थाङ् पाल
गाउुँ पासलका, ससिुपाल्चोक
म्यागङ गाउुँ पासलका,
नुवाकोट
दोरम्भा गाउुँ पासलका, रामेछाप
सत्रपुरासुन्दरी गाउुँ पासलका,
ससिुपाल्चोक
र्ामाकोशी गाउुँ पासलका,
दोलखा
कासलन्चोक गाउुँ पासलका,
दोलखा
सलखु गाउुँ पासलका, नुवाकोट
पन्चकन्या गाउुँ पासलका,
नुवाकोट
गोकुलगंगा गाउुँ पासलका,
रामेछाप
ग रीशंकर गाउुँ पासलका,
दोलखा
दु प्चेश्वर गाउुँ पासलका,
नुवाकोट
र्ाुँदी गाउुँ पासलका, नुवाकोट
सकस्पाङ्ग गाउुँ पासलका,
नुवाकोट

लोक सेवा आयोग

काठमाड ौं कार्ाालर्
(अन्तरवार्ाा र्था ससफाररश शाखा)

नय ाँ ब नेश्वर, क ठम डौं
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वैकन्िक र्ोग्यिाक्रम िूचीीः
बै.र्ो.
क्र.नौं.

उम्मेदवािको

िोल नम्बि

नाम, थि

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बािे को नाम

१

३१०२७९

मसनषा काकी

धुसलखेल-८, काभ्रेपलाञ्चोक

मुरली/शुभद्रा

रामबहादु र

२

३१०१३८

सपना बस्नेर्

बाम्ती भण्डार-१, रामेछाप

मर्ीबहादु र/गीर्ादे वी

नारायर्

३

३१००२०

ज्ञानकुमारी खत्री

बैर्ेश्वर-८, दोलखा

लोकबहादु र/धनमाया

कृष्णबहादु र

४

३१०६११

ससबना ढुं गाना

कागेश्वरी मनोहरा-१३, काठमाड ं

सललानाथ/ग री

नस्न्दसकशोर

५

३११२२९

मस्न्दरा असधकारी

टोखा-१, काठमाड ं

मसर्राम/दे वकी

यदु नाथ

६

३११४७८

जीना बैद्य

भिपुर-१६, भिपुर

सबष्णुभगर्/लक्ष्मीइश्वरी

हररभगर्

७

३१०२९९

शसमाला खत्री

बुढासनलकण्ठ-६, काठमाड ं

बलराम/सररर्ा

सबष्णुबहादु र

८

३१०२००

सुधा कोइराला

सुनकोशी-१, ससिु ली

कसपल/कमला

केदारप्रसाद

९

३१०१२०

रे र्ुका च धरी

सत्रयुगा-९, उदयपुर

चन्द्रेश्वरप्रसाद/शोभाकुमारी

रे शमलाल

द्रष्टव्यीः

१.

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 http://psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना ससकने व्यहोरा
जानकारी गराइन्छ ।

२.

सिफारिश िएका उमेदवाििरुको सिफारिश पत्र समसि २०७७।२।३० गिे सिफारिि िएको िम्बन्न्धि
कार्ाालर्मा नै पठाइने हुँ दा िम्बन्न्धि उम्मेदवािले आफु सिफारिश िएको स्थानीर् ििमा आफ्ना िक्कल
कागिाि (नेपाली नागरिकिाको प्रमाणपत्र ि शैसिक र्ोग्यिाको प्रमाणपत्र) िसिि 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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