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उम्मेदवार सिफाररि गररएको िूचना 

िूचना नं. 10/079-80, समसि : 2079/05/17 
यि कायाालयको ववज्ञापन नं. १२५६०/०७७-७८ (खलुा) , नेपाल इञ्जिसनयररङ्ग िेवा, िरे्भ िमहू, रा.प.अनं. द्वििीय शे्रणी (प्राववसिक), 

असमन पद माग िंख्या ४ (चार) का लासग सलइएको सलञ्जखि परीक्षाबाट अन्िवाािााका लासग छनौट र्भएका ७ (िाि) जना उम्मेदवारहरुको 

समसि २०७९/०५/१५ र १६ गिे िञ्चालन र्भएको अन्िवाािाामा उपञ्जथिि र्भएका उम्मेदवारहरुको सलञ्जखि परीक्षा र अन्िवाािााको 

अंकिमेिको कूल प्राप्ताङाककोको ािारमा कायम हनु ाएको योयतयिारम म बमोञ्जजम सनम् नानिुारको कायाालयमा थिायी सनयञु्जिको लासग 

सिफाररि गने गरी समसि २०७९/०५/१७ मा सनणाय र्भएको हुुँदा िम्बञ्जन्िि िबैको लासग यो िूचना प्रकाशन गररएको छ । 

सिफाररि योयतयिारम म: 

यो.रम .नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको 

बाब ु/ामाको नाम बाजेको नाम 
सिफाररश गररएको 

कायाालय नाम, िर ठेगाना 

१ ४१००१३ ववरम म  ठाकुर  ब्रह्मपरुी-3, िलााही राम  छववला 
/फुलझररया देवी नन्द ु नापी कायाालय, सिन्िलुी 

२ ४१००८८ 
श्यामप्रकाश 
प्रजापिी सबरगंज-29, पिाा छोटेलाल /लालिा 

देवी  जोगने्र 
नापी कायाालय, खैरहनी, 
ञ्जचिवन 

३ ४१००३५ सनरज लासमछान े गल्छी-8, िाद्वदङ जयराम /र्भगविी गोसबन्द 

प्रिाद 
नापी कायाालय, िाद्वदङ 

४ ४१००२९ प्रकाश ओली सिवेणी-7, रुकुम 
पञ्जिम 

खड्क बहादरु 
/चन्र कला  िन सिङ नापी कायाालय, िाद्वदङ 

 
 

बैकञ्जल्पक योयतयिारम म : 

यो.रम .नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको 

बाब ुामाको नाम बाजेको नाम 
नाम, िर ठेगाना 

१ ४१००३३ मोहन  नेपाल सिंजा-1, जमु्ला िन  बहादरु /कलविी  
नेपाल 

गोरे बहादरु 

२ ४१०११४ द्वदनेश न्यौपान े पिरैया-1, कैलाली मसन कृष्ण /समना देवी िन कृष्ण 
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अथिायी योयतयिारम म : 

अ.यो.रम . नं. रोल  नं. उम्मेदवारको नाम िर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

1 410023 िञु्जशल िापा वविनबहादरु वेगमबहादरु 

2 410036 प्रकाश के.िी. मैिे देसबलाल 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

तेज प्रसाद दाहाल 

(उप-सचिब) 

बद्रीनाथ सापकोटा 

(शाखा अचिकृत) 

चनश ुमहतो  

(केचरद्रय प्रचतचनचि) 
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