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ससफाररस सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १६६।२०७८-७९, समसत २०७9।01।२३ गते 

      यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १२0११।०७६-७७ (खलुा), नेपाल इञ् िसनयररग स सेवा, सससिल समूह, स्यासनटरी 
उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववसधक), सब-इञ् िसनयर पोको माग पो संख्या १ (एक) का लासग सलञ्खत परीक्षाबाट 
अन्तरवातााको लासग छनौट िएका ३५ (पैतीस) िना उम्मेोवारहरुको समसत २०७9।०1।0७ र ०८ गते अन्तरवाताा सञ्चालन 
िएकोमा अन्तरवाताामा उपञ्स्थत २६ (छब्बीस) िना उम्मेोवारहरुको सलञ्खत परीक्षा र अन्तरवातााको प्राप्ाकंको आधारमा 
ोेहाय बमोञ्िमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले स्थायी 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.  310602 यवुराि ढकाल ोमक-10, झापा गंगाप्रसाो/गीताोेवी पोमप्रसाो 
खानेपानी मन्रालय, ससंहोरवार, 

काठमाडौं वा अन्तगात 
 

वैकञ्पपक योग्यताक्रम सूचीः 
वै.यो. 
क्र.नं. 

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

1.  310418 वववेक ञ्िसमरे  ोोोी-3, लमिङु िनाोान/लताोेवी सयुाप्रसाो 
2.  310544 अंवकत खनाल सवहोलखन-7, गोरखा नवराि/ससमाला टेकप्रसाो 
3.  310174 नवराि खड्का उमाकुण्ड-3, रामेछाप वेोकुमार/ोेवकी नरबहाोरु 
4.  310008 नारायण ढंुगाना मंगलसेन-5, अछाम झनकोत्त/ियञ्न्तोेवी कुश्मास्वर 
5.  310614 रािन सापकोटा  व्यास-12, तनहुुँ ोानबहाोरु/मधमुाया धनबहाोरु 
6.  310765 बेोप्रकाश गपु्ा रुपनी-6, सप्री नरेन्रकुमार/वीणाोेवी रामलखन 

7.  310363 पंकिकुमार याोव  सछन् नमस्ता-4, सप्री धनपैत/लश् माोेवी रामवकसनु 
8.  310083 रववन्र बोहरा गन्यापधरुा-3, डडेलधरुा चन्रबहाोरु/गंगाोेवी िङ्गी 
9.  310718 मकेुश चौधरी  लहान-15, ससरहा श्यामप्रसाो/असा मकनलाल 

10.  310379 राकेशकुमार पंसडत िनकपरु-18, धनषुा सबकरु/ससुनता रुोल 

11.  310071 पपलब शे्रष्ठ 
हलेसी तवुाचङु-10, 

खोटाग स मनकािी/ोेवकुमारी मानबहाोरु 

12.  310300 राि गरुुङ माडी-7, ञ्चतवन सडलबहाोरु/ससरमाया पोले 

13.  310210 गणेश तामाङ  
खापाचोक-6, 
काभ्रपेला चोक 

इन्रबहाोरु/ साकीमाया चमारससंह 

14.  310774 रािेश पन्त  सिमोत्त-12, क चनपरु सरेुन्रराि/ कलावतीोेवी मोसतराम 

15.  310521 मधरेुन्र कुशवाहा अनााहा-8, सलााही लालबाब/ुबववताोेवी रामञ्शष 
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वै.यो. 
क्र.नं. 

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

16.  310055 सदुोपप्रकाश सतमपसेना  शकु्लागण्डकी-2, तनहुुँ ज्योतीप्रकाश/सञु्शला चक्रपाणी 
17.  310159 ववशाल बराल पोखरा-22, कास्की कृष्णप्रसाो/सववता होमनाथ 

18.  310304 िीमराि काकी खिरुा-3, बाुँके मोहनबहाोरु/कृष्ण ोेवबहाोरु 
19.  310098 रववशंकर मण्डल  सम्सी-3, महोत्तरी रामसागर/उषा रामवकसनु 
20.  310776 अरूणप्रसाो साह गढीमाई-4, रौतहट हररवकशोर/िानकी ञ्शवनारायण 

21.  310657 कृष्णकुमार ससंह मनरा ञ्शस्वा-8, महोत्तरी रामचन्र/कुमारी रामनाथ 
 

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

1.  310535 नारायण पौडेल सगरीराि उमलाल 

2.  310265 मकेुश ियसवला सरेुन्रप्रसाो ठगा 
3.  310610 रसबन्रकुमार शमाा शोनेलाल वालोेव 

रष्टव्यः 
1. अस्थायी सनयञु्िको लासग वैकञ्पपक 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 पर समसत २०७९।0१।२५ गते दोनको ३:०० बिेपसछ मार दोइनेछ । 

 

 

 .......................... .................... .................... 
 (ञ्शवकुमार राई) (ससुनता शमाा) (कुशला पौडेल) 
 नायव सबु्बा शाखा असधकृत उपसञ्चव 
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ससफाररस सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १६७।२०७८-७९, समसत २०७9।01।२३ गते 

      यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १२0१२।०७६-७७ (वप.क्ष.े), नेपाल इञ् िसनयररग स सेवा, सससिल समूह, स्यासनटरी 
उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववसधक), सब-इञ् िसनयर पोको माग पो संख्या १ (एक) का लासग सलञ्खत परीक्षाबाट 
अन्तरवातााको लासग छनौट िएका 6 (छ) िना उम्मेोवारहरुको समसत २०७9।०1।0७ र ०८ गते अन्तरवाताा सञ्चालन 
िएकोमा अन्तरवाताामा उपञ्स्थत ६ (छ) िना उम्मेोवारहरुको सलञ्खत परीक्षा र अन्तरवातााको कूल प्राप्ांकको आधारमा ोेहाय 
बमोञ्िमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले स्थायी 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 310340 यवुराि विगाई कमलविार-8, 

अछाम 
चन्रकान्त/ररताोेवी िवुानन्ो 

खानेपानी मन्रालय, 

ससंहोरवार, काठमाडौं वा 
अन्तगात 

 

वैकञ्पपक योग्यताक्रम सूचीः 
वै.यो. 
क्र.नं. 

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

1. 310008 नारायण ढंुगाना मंगलसेन-5, अछाम झनकोत्त/ियञ्न्तोेवी कुश्मास्वर 

2. 310483 दोपबहाोरु बढुा सरपरुा सनु्ोरी-9, डोपपा ििबहाोरु/लक्ष्मी कणा 
3. 310082 वहतेश वव.क. मंगलसेन-9, अछाम िगे/पोमा मञ्न्धरे 

4. 310748 मोहनराि िोशी बुंगल-11, बझाग स पषु्पराि/रासधकाोेवी रिनुाथ 

५. 310439 सरेुन्र शाही  िसुनचाुँोे-6, िािरकोट तेिबहाोरु/िगवती सेत ु
 

रष्टव्यः 
१. 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।  

२. ससफाररश िएका उमेोवारहरुको ससफाररस पर समसत २०७९।0१।२५ गते दोनको ३:०० बिेपसछ मार दोइनेछ । 

 

 

 .......................... .................... .................... 
 (ञ्शवकुमार राई) (ससुनता शमाा) (कुशला पौडेल) 
 नायव सबु्बा शाखा असधकृत उपसञ्चव 
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एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची 
सूचना नं. १६८।२०७८-७९, समसत २०७9।01।२३ गते 

      यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १२0११।०७६-७७ (खलुा) र १२0१२।०७६-७७ (वप.क्ष.े), नेपाल इञ् िसनयररग स 
सेवा, सससिल समूह, स्यासनटरी उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववसधक), सब-इञ् िसनयर पोको माग पो संख्या २ (ोईु) का 
लासग सलञ्खत परीक्षाबाट अन्तरवातााको लासग छनौट िएका ३९ (उनन्चालीस) िना उम्मेोवारहरुको समसत २०७9।०1।0७ 
र ०८ गते अन्तरवाताा सञ्चालन िएकोमा अन्तरवाताामा उपञ्स्थत ३० (तीस) ि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. 310602 यवुराि ढकाल ोमक-10, झापा १२0११।०७६-७७ खलुा 
२. 310340 यवुराि विगाई कमलविार-8, अछाम १२0१२।०७६-७७ वप.क्ष.े 

 

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 पर समसत २०७९।0१।२५ गते दोनको ३:०० बिेपसछ मार दोइनेछ । 

 

 

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