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ससफारिस सम्बन्धी सूचना।

सूचना नं. १४/०७८-७९

समसि २०७८।६।७

यस कायाालयको वव.नं. १३९०५/०७६-७७ (खुला), इञ्िसनयरिग सेवा, सर्भे समूह, िा.प.अनं. प्रथम श्रे णी (प्राववसधक),
सर्भेक्षक पदको माग सं ख्या १० (दश) का लासग सलइएको अन्ििवािाामा उपञ्थथि १४ (चौध) िना उम्मेदवािहरुमध्ये

सलञ्खि पिीक्षा ि अन्ििवािााको औषि अंकको कुल प्राप्ताङ्क समेिका आधािमा सनम्नबमोञ्िम योग्यिाक्रम कायम हुन

आएकाले सनयुञ्िका लासग सनम्न कायाालयहरुमा ससफारिस गरिएको छ। साथै दे हायका वैकञ्पपक सूची ि अथथायी सूची
कायम हुन आएको व्यहोिा सम्बञ्न्धि सबैको िानकािीका लासग यो सूचना प्रकाञ्शि गरिएको छ ।
ससफारिस योग्यिाक्रमःक्र.सं .

िोल नं.

1.

550023

2.
3.
4.

550057
550122
550085

उम्मेदवािको नाम,

ठे गाना

थि

बाबु/आमाको नाम

बािेको
नाम

ससफारिस र्भएको
कायाालय

लक्ष्मण खड्का

मुससकोट-१३,

गंगािाम/शुशीला

प्रिाप

नापी कायाालय,

सबकाश कुमाि झा

बलिा-४, सलााही

अनुपलाल/प्रेमादे वी

सुिेश

नापी कायाालय,

आयुस के.सी.

िुञ्पसपुि-२, दाग

केशिबहादुि/

छसबलाल

नापी कायाालय,

िसबन खड्का

मुससकोट-२, रुकुम

शञ्शनािायण/वटका

बलवहादुि

नापी कायाालय,

रुकुम पञ्चम

पञ्चम

नेत्रकुमािी

चन्रौटा कवपलवथिु
नवलपिासी, (ब.सु.प)
र्भैिहवा, रुपन्दे ही
िौसलहवा, कवपलवथिु

5.

550075

एसलना शमाा

िािापुि-६, बर्दाया

यादवप्रसाद/सबमला

प्रेमसनधी

नापी कायाालय, गुपमी

6.

550091

प्रेम साकी

ससथने-८, रुकुम

िुले/आइिी

हुमे

बााँके ञ्िपला अदालि

सुथमीिा काकी

र्भेिी-४, िाििकोट

दीनेशकुमाि/कृष्णा

वप्रयवहादुि

रुकुमकोट ञ्िपला

प्रेम प्रकाश र्भण्डािी

चौििहािी-४,

गोववन्द/गोप्ली

मनववि

रुपन्दे ही ञ्िपला

सुिि सबष्ट

शाञ्न्िनगि-२, दाग

शोर्भािाम/दे बकी

सबनािाम

बर्दाया ञ्िपला

कपपना कुमािी

िानकी-९, कैलाली

ििनबहादुि/

दे वबहादुि

कवपलवथिु ञ्िपला

7.
8.
9.
10.

550095
550055
550040
550114

साउं द

पुव ा

रुकुम पञ्चम

अञ्ििादे वी

अदालि
अदालि
अदालि
अदालि
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बैकञ्पपक योग्यिाक्रम:क्र.सं .

िोल नं.

उम्मेदवािको नाम, थि

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बािेको नाम

1.

550071

हेमन्ि ञ्ि सी

िोवहणी-५, रुपन्दे ही

सुिेन्र/गीिा

िघुनाथ

2.

550048

मदन पन्थी

ु ा-५, गुपमी
िे सग

ञ्ििबहादुि/ बालकुमािी

रुक्मागि

अथथायी योग्यिाक्रम:
क्र.सं .
1.

िोल नं.

उम्मेदवािको नाम, थि

५५०००९ वकिण शमाा

बाबुको नाम
खेमनािायण

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

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

(कृष्णप्रसाद हुमागाईँ)

(ससमि र्भट्टिाई)

शाखा असधकृि

केन्रीय प्रसिसनसध

बािेको नाम
दे ववदत्त

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

(ञ्शवप्रसाद रििाल)
उपसञ्चव

नोट: यस ववज्ञापनमा सलञ्खि पिीक्षाबाट अन्ििवािााका लासग छनौट र्भई अन्ििवािाामा सञ्म्मसलन र्भएका उम्मेदवािहरुले प्राप्त गिे को कुल प्राप्ताङ्क
सम्बञ्न्धि उम्मेदवािले

यो

नसििा

प्रकाशन

र्भएको समसिले

७ (साि) र्दनपसछ अको ७ (साि) र्दनसम्म

आयोगको

Website:

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन ा सवकने व्यहोिा िानकािी गिाइन्छ। ससफारिसको लासग समसि २०७८।६।८ गिे र्दनको
२:३० बिेपसछ यस कायाालयमा सम्पका गनुह
ा न
ु अनुिोध छ।
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