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उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १०३/०७८-७९ 

                           सिसर्िः - २०७९/३/६ 

यस कायाालयको  विज्ञापन नं. १२९५२/०७७-७८ (खलुा), रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिधनयररङ्ग सेिा, 
धसधिल समूह, हाइिे उपसमूह, सब इञ्जिधनयर (प्राविधिक) पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाधग धलईएको धलञ्जखत 
परीक्षाबाट अन्तरिातााको  लाधग छनौट िएका ७ (सात) जना उम्मेदिारहरुको धमधत २०७९/३/६ गते सञ्चालन िएको 
अन्तरिाताामा उपञ्जथथत ७ (सात) जना उम्मेदिारहरुको धलञ्जखत परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको 
आिारमा देहाय बमोञ्जजमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले देहाय बमोञ्जजमको कायाालयमा थथायी धनयञु्जिको लाधग 
धसफाररश गने गरी धमधत २०७९/३/६ मा धनणाय िएको हुुँदा सम्बञ्जन्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाञ्जशत 
गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः                      

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररशा कायाालय 

१.  ४५०१४३ 
प्रभुनारायण गिरी 

देवचुली-१०, नवलपरासी (वसूपु) 
रगवचन्द्र/गिठूिाया पुखउ 

श्री अख्तियार दुरुपयोि अनुसन्धान 

आयोिको कायाालय, पोखरा। 

 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर र ठेगा,ा बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५००९९ 
रािप्रभाव यादव 

बलवा-३, िहोत्तरी 
रािभजन/रानीवत्तीदेवी गहरालाल 

२.  ४५००६५ 
पवन भट्टराई  

पोखरा-२१, कास्की 
गिकाराि/गवषु्णिाया कोिलप्रसाद 

३.  ४५०१६० 
गनशान शिाा 

जलजला-८, पवात 
पुणालाल/ओिकुिारी गतलोचन 

४.  ४५००८८ 
गनिि अगिकारी 

पालुङ्गिार-८, िोरखा 
धु्रबबावु/भिवती शिाबहादुर 

५.  ४५००५२ 
पपु्पकुिार ठाकुर 

बभनिािाकट्टी-३, सप्तरी 
गशवकुिार/अनारदेवी नथु 

नस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर  बाबुको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  450215 वसन्तकुिार सुवेदी गनिदत्त गशवलाल 

२.  450220 प्रकाश पौडेल डिनाथ दण्डपानी 
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क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर  बाबुको ,ाि बाजेको ,ाि 

३.  450179 कृष्णप्रसाद आचाया पे्रिप्रसाद गवषु्णप्रसाद 

४.  450175 गवषु्णप्रसाद पाणे्ड चोपनारायण पुणाचन्द्र 

५.  450025 गकशोर के.सी. गभिबहादुर होिबहादुर 

६.  450089 संगजव यादव उपेन्द्र जीवनभित 

७.  450047 सुगनलकुिार िहतो िहागवर चगलतर 

८.  450106 अजुानकुिार बुढा कन्नबहादुर गशउभक्त 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चतेनाथ पोखरेल खखमा कुमारी पोखरेल वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शाखा अगिकृत) (केन्द्रीय प्रगतगनगि) (उपसगचव) 

       

,ोटिः  

 यस गवज्ञापनिा गलख्तखत परीक्षाबाि अन्तरवातााको लागि छनौि भई अन्तरवाताािा सख्तिगलत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बख्तन्धत उिेदवारले यो नगतजा प्रकाशन भएको गिगतले ७ (सार्) गदन पगछ अको ७ (सार्) गदनसि आयोिको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेना सगकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

 

 

पु,श्चिः - ससफाररशा पत्र सिसर् २०७९/३/७ गरे् ४:०० बजे पसि सवर्रण गरर,े व्यहोरा सिेर् जा,कारी गराईन्ि । 


