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सिफारिश िम्बन्धी िूचना 
िूचना नौं १११।२०७६ - ७७, समसि २०७६।१२।०७ 

 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १२०१४।२०७५-७६ (खुला) अनुसार स्थानीय र्ह अन्तगार् इन्जिसनर्रिङ िेवा, िरे्भ िमूह, च थो िह, 

असमन पदको माग पद संख्या ११ (एघाि) का लासग सञ्चासलर्  अन्तरवार्ाामा उपस्स्थर् १५ (पन्ध्र) 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 योग्यताक्रम िचू ीः 

यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदव रको न म, थर र  ठेग न  ब ब/ुआम को न म ब जेको न म 
ससफ ररश गररएको 

क य ालय 

१ ३१०१६० 
जयर म थ प , 
ससम्प लक भ्र-े६, ससन्धपु ल्चोक चन्रबह दरु/ससवकुम री कुलबह दरु 

क गेश्वरी मनोहर  
नगरप सलक , क ठम डौँ 

२ ३१०२१४ 
सशुील ससंह, 
पपपलकोट-८, बझ ङ नरेन्रबह दरु/डम्मर देवी जंगबह दरु 

चन्र सगरी नगरप सलक , 
क ठम डौँ 

३ ३१०१०१ 
शोभ  पर जलुी, 
मन्डनदेउपरु-१२, क भ्रपेल ञ्चोक 

ददपकप्रस द/उम  रुरप्रस द च ाँगनु र यण नगरप सलक , 
भक्तपरु 

४ ३१००१६ 
उष  बन्ज र , 
पनौती-४,क भ्रपेल ञ्चोक 

स सलकर म/उम देवी असनरुर मह लक्ष्मी नगरप सलक , 
लसलतपरु 

५ ३१००६९ 
दगु ाप्रस द असधक री, 
हंसपरु-२, अर् ाख ाँची 

चचरचिवी/चखम  जगलु ल नमोबदु्ध नगरप सलक , 
क भ्रपेल ञ्चोक 

६ ३१०३०९ 
सन्देश द ह ल, 
भरपरु-८, झ प  

परुुषोत्तम/इचन्दर  इन्दवुर मन्डनदेउपरु नगरप सलक , 
क भ्रपेल ञ्चोक 

७ ३१०१४१ 
चन्रज्योती खत्री, 
ब गचौर-१२, सल्य न खमुबह दरु/न नीकल  देवील ल 

ब ह्रसबसे नगरप सलक , 
ससन्धपु ल्चोक 

८ ३१००४८ 
भ ष्कर खसतवड , 
भोटेचौर-९, ससन्धपु ल्चोक नरहरी/दगु ा ससरपसत 

मेलम्ची नगरप सलक , 
ससन्धपु ल्चोक 

९ ३१०२७८ 
ठ कुरससंह खत्री , 
चन्दनन थ-२, जमु्ल  धनबह दरु/धनलक्ष्मी पररमल 

वेलकोटगढी 
नगरप सलक , नवु कोट 

१० ३१०२७४ 
अजुान पवष्ट, 
तलुसीपरु-१९, द ङ कपवर म/सलल  हकुा  

चजरी नगरप सलक , 
दोलख  

११ ३१०१२३ 
सचुममत  पौडेल , 

धैबङु्ग-८, रसवु  नेत्रप्रस द/होमकुमरी पटक दत्त 
मन्थली नगरप सलक , 
र मेछ प 
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वैकसपिक योग्यताक्रम िचू ीः 

वै.यो.क्र.नं. िोल नम्बि उम्मेदवािको नाम, थि ि ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ३१०१०० 
दीसि पवष्ट, 
मेलम्ची-९, ससन्धपु ल्चोक 

केद र/सीत  र मबह दरु 

२ ३१००६० 
सडल्लीर ज असधक री, 
हंसपरु-२, अर् ाख ाँची चचरचिवी/चखम  जगलु ल 

३ ३१००७७ 
सबन यकपकशोर ससंह, 
क्षीरेश्वन थ-८, धनषु  र जकुम र/चजब्छीदेवी जगददश 

 

अस्थाय  िचू ीः 

अ.यो.क्र.नं. िोल नम्बि उम्मेदवािको नाम, थि  बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ३१००७० टेकबह दरु र्तीमगर चजतबह दरु ररखीर म 

२ ३१०२०० मनोज क फ्ले पशुार म भीमहरर 
 

द्रष्टव्यः  

 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 र्भएका उमेदवािहरुको सिफारिश पत्र समसि २०७६।१२।०९ गिे सिहान ११: ३० ििे सदइनेछ । 

 

 

 

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

 (िामप्रिाद प डेल) (सनमिाि र्भट्टिाई) (रु्विाि पोखिेल) 

 नायव सुब्बा शाखा असधकृर् उपससचव  
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