
लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)  

 
अनामनगर, काठमाडौं 
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ससफाररस सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १५७।२०७८-७९, समसत २०७9।01।२३ गते 

      यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १२003।०७६-७७ (खलुा), नेपाल इञ् िसनयररग स सेवा, सससिल समूह, िनरल 
उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववसधक), सब-इञ् िसनयर पोको माग पो संयया २ (ोईु) का लासग सलञ्खत परीक्षाबाट 
अन्तरवातााको लासग छनौट िएका 16 (सोह्र) िना उम्मेोवारहरुको समसत २०७9।०1।0४ र ०७ गते अन्तरवाताा सञ्चालन 
िएकोमा अन्तरवाताामा उपञ्थथत ११ (एघार) िना उम्मेोवारहरुको सलञ्खत परीक्षा र अन्तरवातााको कूल प्राप्ांकको आधारमा 
ोेहाय बमोञ्िमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले थथायी सनयञु्िको लासग ससफाररश गने समसत २०७9।01।२३ मा सनणाय 
िएको हुुँोा सम्बञ्न्धत सबैको िानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम सूचीः 
यो.क्र. 
नं. 

रोल नम्बर 

उम्मेोवारको 
नाम, थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बािेको 
नाम 

ससफाररश गररएको कायाालय 

1.  311116 रूपेशकुमार याोव 
धनषुाधाम-7, 

धनषुा 
महाववर/नेपरुोेवी कैला 

नेपाल गणुथतर तथा नापतौल 
वविाग, काठमाडौं 

2.  310007 शैलेन्र िट्ट  
सिमसेनथापा-4, 

गोरखा 
महेन्रराि/ कोवपला गंगाप्रसाो 

ञ्िल्ला समन्वय ससमसतको 
कायाालय, ोोलखा 

 

वैकञ्ल्पक योग्यताक्रम सूचीः 
वै.यो. 
क्र.नं. 

रोल नम्बर उम्मेोवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम 

1.  310614 रािन सापकोटा  व्यास-12, तनहुुँ ोानबहाोरु/मधमुाया धनबहाोरु 

2.  310949 वववेक ञ्घसमरे  ोोोी-3, लम्िगु स िनाोान/लताोेवी सयुाप्रसाो 

3.  310485 अंवकत खनाल सवहोलखन-7, गोरखा नवराि/ससमाला टेकप्रसाो 

4.  310266 नवराि खड्का उमाकुण्ड-3, रामेछाप वेोकुमार/ोेवकी नरबहाोरु 

5.  310009 नारायण ढंुगाना मंगलसेन-5, अछाम झनकोत्त/ियञ्न्तोेवी कुश्माखर 
6.  310422 रववन अयााल िरतपरु-10, ञ्चतवन टेकनारायण/ ववियाोेवी उमाकान्त 

 

अथथायी योग्यताक्रम सूचीः 
अ.यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेोवारको नाम, थर  बाबकुो नाम बािेको नाम 

1.  310311 प्रमेकुमार महतो अच्छेलाल  रामबहाोरु 
2.  310096 रववन्र बोहरा चन्रबहाोरु िङ्गी 
3.  311095 नरेशससंह ठगनु्ना डम्वरबहाोरु धनबहाोरु 
4.  310309 इंगलेसकुमार याोव सरुिनारायण नससबलाल 

5.  311013 बेोप्रकाश गपु्ा नरेन्रकुमार रामलखन 

6.  311065 राकेशकुमार पंसडत सबकरु रुोल 

http://www.psc.gov.np/
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अ.यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेोवारको नाम, थर  बाबकुो नाम बािेको नाम 

7.  310835 सबष्णोुत्त िोशी ोामोोर कमलापती 
8.  310211 पंकिकुमार  याोव  धनपैत  रामवकसनु 

9.  310889 मकेुश चौधरी  श्यामप्रसाो मकनलाल 

रष्टव्यः 
1. अथथायी सनयञु्िको लासग वैकञ्ल्पक उम्मेोवारलाई पवहलो प्राथसमकता दोइनेछ ।  

2. यस ववज्ञापनको अन्तरवाताामा सञ्म्मसलत उम्मेोवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बञ्न्धत उम्मेोवारले यो नसतिा प्रकाशन 
िएको समसतले ७ (सात) दोन पसछ अको ७ (सात) दोन सम्म आयोगको वेवसाइट 
http://psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ।  

3. ससफाररश िएका उमेोवारहरुको ससफाररस पत्र समसत २०७९।0१।२५ गते दोनको ३:०० बिेपसछ मात्र दोइनेछ । 

 

 

 .......................... .................... .................... 
 (ञ्शवकुमार राई) (ससुनता शमाा) (कुशला पौडेल) 
 नायव सबु्बा शाखा असधकृत उपसञ्चव 
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ससफाररस सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १५८।२०७८-७९, समसत २०७9।01।२३ गते 

      यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १२00४।०७६-७७ (मधेशी), नेपाल इञ् िसनयररग स सेवा, सससिल समूह, िनरल 
उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववसधक), सब-इञ् िसनयर पोको माग पो संयया १ (एक) का लासग सलञ्खत परीक्षाबाट 
अन्तरवातााको लासग छनौट िएका १० (ोश) िना उम्मेोवारहरुको समसत २०७9।०1।0४ र ०७ गते अन्तरवाताा सञ्चालन 
िएकोमा अन्तरवाताामा उपञ्थथत ७ (सात) िना उम्मेोवारहरुको सलञ्खत परीक्षा र अन्तरवातााको कूल प्राप्ाकंको आधारमा 
ोेहाय बमोञ्िमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले थथायी सनयञु्िको लासग ससफाररश गने समसत २०७9।01।२३ मा सनणाय 
िएको हुुँोा सम्बञ्न्धत सबैको िानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम सूचीः 
यो.क्र. 
नं. 

रोल नम्बर 

उम्मेोवारको 
नाम, थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बािेको 
नाम 

ससफाररश गररएको कायाालय 

१. 310447 नववन चौधरी िनकपरु-9, 

धनषुा 
लालबाब/ुसनमालाोेवी ञ्िबछ 

ञ्शवपरुी नागािुान राविय 
सनकुञ्ज कायाालय, काठमाडौं 

 

वैकञ्ल्पक योग्यताक्रम सूचीः 
वै.यो. 
क्र.नं. 

रोल नम्बर उम्मेोवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम 

1 310311 प्रमेकुमार महतो ोगुाािगवती-4, रौतहट अच्छेलाल/सोुामाोेवी रामबहाोरु 
2 310211 पंकिकुमार याोव  सछन् नमथता-4, सप्री धनपैत/लश् माोेवी रामवकसनु 
3 311013 बेोप्रकाश गपु्ा रुपनी-6, सप्री नरेन्रकुमार/वीणाोेवी रामलखन 
4 310309 इंगलेसकुमार याोव डाकनेश् वरी-8, सप्री सरुिनारायण/ सोसिताोेवी नससबलाल 
5 311065 राकेशकुमार पंसडत िनकपरु-18, धनषुा सबकरु/ससुनता रुोल 

 

रष्टव्यः 
1. यस ववज्ञापनको अन्तरवाताामा सञ्म्मसलत उम्मेोवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बञ्न्धत उम्मेोवारले यो नसतिा प्रकाशन 

िएको समसतले ७ (सात) दोन पसछ अको ७ (सात) दोन सम्म आयोगको वेवसाइट 
http://psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ।  

2. ससफाररश िएका उमेोवारहरुको ससफाररस पत्र समसत २०७९।0१।२५ गते दोनको ३:०० बिेपसछ मात्र दोइनेछ । 

 

 

 .......................... .................... .................... 
 (ञ्शवकुमार राई) (ससुनता शमाा) (कुशला पौडेल) 
 नायव सबु्बा शाखा असधकृत उपसञ्चव 
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एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची 
सूचना नं. १५९।२०७८-७९, समसत २०७9।01।२३ गते 

      यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १२00३।०७६-७७ (खलुा) र १२00४।०७६-७७ (मधेशी), नेपाल इञ् िसनयररग स 
सेवा, सससिल समूह, िनरल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववसधक), सब-इञ् िसनयर पोको माग पो संयया ३ (तीन) का 
लासग सलञ्खत परीक्षाबाट अन्तरवातााको लासग छनौट िएका २२ (बाईस) िना उम्मेोवारहरुको समसत २०७9।०1।0४ र 
०७ गते अन्तरवाताा सञ्चालन िएकोमा अन्तरवाताामा उपञ्थथत १६ (सोह्र) िना उम्मेोवारहरुको सलञ्खत परीक्षा र अन्तरवातााको 
कूल प्राप्ाकंको आधारमा ससफाररस िएका उम्मेद वारहरुको ोेहाय बमोञ्िमको एकमषु्ट योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले समसत 
२०७9।01।२३ को सनणायानसुार सम्बञ्न्धत सबैको िानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

 

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूचीः 
ए.यो. 
क्र.नं. 

रोल नम्बर 

उम्मेोवारको नाम, 
थर 

ठेगाना 
ससफाररश िएको  

ववज्ञापन नं. 
ससफाररश िएको 

समूह 

१. 311116 रूपेशकुमार याोव धनषुाधाम-7, धनषुा १२00३।०७६-७७  खलुा 
२. 310007 शैलेन्र िट्ट  सिमसेनथापा-4, गोरखा १२00३।०७६-७७  खलुा 
३. 310447 नववन चौधरी िनकपरु-9, धनषुा १२00४।०७६-७७  मधेशी 

 

रष्टव्यः 
1. यस ववज्ञापनको अन्तरवाताामा सञ्म्मसलत उम्मेोवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बञ्न्धत उम्मेोवारले यो नसतिा 

प्रकाशन िएको समसतले ७ (सात) दोन पसछ अको ७ (सात) दोन सम्म आयोगको वेवसाइट 
http://psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ।  

2. ससफाररश िएका उमेोवारहरुको ससफाररस पत्र समसत २०७९।0१।२५ गते दोनको ३:०० बिेपसछ मात्र दोइनेछ । 

 

 

 .......................... .................... .................... 
 (ञ्शवकुमार राई) (ससुनता शमाा) (कुशला पौडेल) 
 नायव सबु्बा शाखा असधकृत उपसञ्चव 

 

http://www.psc.gov.np/
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