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ससफाररस सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १६०।२०७८-७९, समसत २०७9।01।२३ गते 

      यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १२00५।०७६-७७ (खलुा), नेपाल इञ् िसनयररग सेवा, सससिल समूह, हाइवे उपसमूह, 

रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववसधक), सब-इञ् िसनयर पदको माग पद संख्या ८ (आठ) का लासग सलञ्खत परीक्षाबाट अन्तरवातााको 
लासग छनौट िएका ३२ (बत्तीस) िना उम्मेदवारहरुको समसत २०७9।०1।0५ गते देञ्ख अन्तरवाताा सञ्चालन िएकोमा 
अन्तरवाताामा उपञ्थथत २५ (पच्चीस) िना उम्मेदवारहरुको सलञ्खत परीक्षा र अन्तरवातााको कूल प्राप्ाकंको आधारमा देहाय 
बमोञ्िमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले थथायी सनयञु्िको लासग ससफाररश गने समसत २०७9।01।२३ मा सनणाय िएको 
हुुँदा सम्बञ्न्धत सबैको िानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

 

 

ससफाररश योग्यताक्रम सूचीः 
यो.क्र. 
नं. 

रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, 
थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम 

ससफाररश गररएको 
कायाालय 

1.  310552 सिुाष साह 
िनकपरु-4, 

धनषुा 
रामसनु्दर/रामदलुारी देवनारायण 

सडक सडसििन, िरतपरु, 
ञ्चतवन 

2.  310348 सशुान्त नेपाली 
हेटौंडा-9, 

मकवानपरु 
कृष्णकुमार/ववसनता हररबहादरु रेल वविाग, काठमाडौं 

3.  312525 
रामकुमार 
असधकारी 

रोशी-3, 
काभ्रपेला चोक 

लालबहादरु/सरथवती यदु्धबहादरु 
सडक सडसििन, चररकोट, 

दोलखा 
4.  312400 मोहन पोखरेल छोप्राक-8, गोरखा रमेशप्रसाद/ञ्खनामाया रमाकान्त रेल वविाग, काठमाडौं 

5.  312224 अनपुम कुमार 
सछपहरमाई-2, 

पसाा 
प्रिपु्रसाद/मालतीदेवी शंकर 

सडक सडसििन, हेटौडा 
मकवानपरु 

6.  310464 असनश ििेुल 
बैत्यश् वर-8, 

दोलखा 
समनबहादरु/मैया सम्मरबहादरु 

सडक सडसििन, चररकोट, 

दोलखा 

7.  312579 गणेश पाण्डे  
श्यामपाटी-2, 

काभ्रपेला चोक 
समनप्रसाद/गीतादेवी सडल्लीराम 

सडक सडसििन, हेटौडा 
मकवानपरु 

8.  312117 सबुास ढकाल 
आसधखोला-6, 
थयाङिा 

िगवान/सगता लक्ष्मीपती 
सडक सडसििन, हेटौडा 
मकवानपरु 

 

वैकञ्ल्पक योग्यताक्रम सूचीः 
वै.यो. 
क्र.नं. 

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

1.  311785 पवन िट्टराई  पोखरा-21, काथकी वटकाराम/ववष्णमुाया कोमलप्रसाद 

2.  311280 ववकेश िट्टराई  ववराटनगर-1, मोरग केशबप्रसाद/ससतादेवी सडल्लीप्रसाद 

3.  312440 नवराि खड्का उमाकुण्ड-3, रामेछाप वेदकुमार/देवकी नरबहादरु 

4.  310214 रािन बथनेत िद्रपरु-9, झापा हरीबहादरु/यसोदा कृष्णबहादरु 
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वै.यो. 
क्र.नं. 

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

5.  312165 वववेक ञ्िसमरे  दोदी-3, लम्िगु िनादान/लतादेवी सयुाप्रसाद 

6.  310061 नारायण ढंुगाना मंगलसेन-5, अछाम झनकदत्त/ियञ्न्तदेवी कुश्माखर 

7.  312192 अंवकत खनाल सवहदलखन-7, गोरखा नवराि/ससमाला टेकप्रसाद 

8.  311818 रािन सापकोटा  व्यास-12, तनहुुँ दानबहादरु/मधमुाया धनबहादरु 

9.  312268 रववन अयााल िरतपरु-10, ञ्चतवन टेकनारायण/ ववियादेवी उमाकान्त 

10.  312397 प्रमेकुमार महतो दगुाािगवती-4, रौतहट अच्छेलाल/सदुामादेवी रामबहादरु 

11.  311052 बालकुमार सनुवुार  दधुौली-11, ससन्धलुी नकबहादरु/हीरा ििबहादरु 
अथथायी योग्यताक्रम सूचीः 
अ.यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बािेको नाम 

1.  310154 रववन्द्र बोहरा चन्द्रबहादरु िङ्गी 

2.  311139 मदन आचाया सगरधारी दगुाादत्त 

3.  310861 समलन कुवुँर आनन्दबहादरु कववराि 

4.  312775 इंगलेसकुमार यादव सरुिनारायण नससबलाल 

5.  311002 वकशोर सबष्ट अक्कलबहादरु ववरञ्ित 

6.  312257 सन्िीव मोिान कृष्णबहादरु शेरबहादरु 

7.  311420 बेद प्रकाश गपु्ा नरेन्द्रकुमार रामलखन 

8.  312531 सिुन परािलुी मञु्िराम देवनारायण 

9.  311573 सलुि काफ्ले  ञ्खमानन्द मिुीप्रसाद 

10.  310257 वकरण पोखरेल कृष्णप्रसाद परमानन्द 

11.  310218 ववज्ञान पोख्रले िनश्याम उमाकान्त 

12.  310619 आनन्द  पौडेल ख्यामनारायण हररदत्त 

13.  310216 नसबन  सबथट चन्द्रबहादरु लालबहादरु 

14.  311843 प्रमे सागर साह ववद्यासागर अनपुसागर 

15.  311340 राकेशकुमार पंसडत सबकरु रुदल 

16.  310510 सबष्ण ु दत्त िोशी दामोदर कमलापती 

17.  310809 पंकि कुमार  यादव  धनपैत रामवकशनु 
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अ.यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर बाबकुो नाम बािेको नाम 

18.  312600 सागर िण्डारी कलाधर डाुँडापानी 

19.  310753 मकेुश चौधरी  श्यामप्रसाद मनकलाल 

20.  310058 रसबन्द्र असधकारी रत्नबहादरु पदमबहादरु 

द्रष्टव्यः 
1. अथथायी सनयञु्िको लासग वैकञ्ल्पक उम्मेदवारलाई पवहलो प्राथसमकता ददइनेछ ।  

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

3. ससफाररश िएका उमेदवारहरुको ससफाररस पत्र समसत २०७९।0१।२५ गते ददनको ३:०० बिेपसछ मात्र ददइनेछ । 

 

 

 .......................... .................... .................... 
 (ञ्शवकुमार राई) (ससुनता शमाा) (कुशला पौडेल) 
 नायव सबु्बा शाखा असधकृत उपसञ्चव 
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ससफाररस सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १६१।२०७८-७९, समसत २०७9।01।२३ गते 

      यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १२00६।०७६-७७ (मवहला), नेपाल इञ् िसनयररग सेवा, सससिल समूह, हाइवे 
उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववसधक), सब-इञ् िसनयर पदको माग पद संख्या २ (दईु) का लासग सलञ्खत परीक्षाबाट 
अन्तरवातााको लासग छनौट िएका ७ (सात) िना उम्मेदवारहरुको समसत २०७9।०1।0५ गते देञ्ख अन्तरवाताा सञ्चालन 
िएकोमा अन्तरवाताामा उपञ्थथत ७ (सात) िना उम्मेदवारहरुको सलञ्खत परीक्षा र अन्तरवातााको प्राप्ाकंको आधारमा देहाय 
बमोञ्िमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले थथायी सनयञु्िको लासग ससफाररश गने समसत २०७9।01।२३ मा सनणाय िएको 
हुुँदा सम्बञ्न्धत सबैको िानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम सूचीः 
यो.क्र. 
नं. 

रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, 
थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बािेको 
नाम 

ससफाररश गररएको 
कायाालय 

1. 310761 थमसृत साउद पवुााचौकी-5, डोटी गगनससंह/गंगादेवी रनबहादरु 
सडक सडसििन, चररकोट, 

दोलखा 

1. 2. 311492 सपना देवकोटा 
वारपाक ससुलकोट-7, 

गोरखा 
िवप्रसाद/इञ्न्दरादेवी पदमप्रसाद रेल वविाग, काठमाडौं 

वैकञ्ल्पक योग्यताक्रम सूचीः 
वै.यो. 
क्र.नं. 

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

1. 311088 केससका साह  लहान-2३, ससरहा रामनारायण/ िानकीदेवी सैनी 
2. 310300 ससमक्षा ढकाल  िान-ु12,तनहुुँ ञ्शवहरर/सयुाकला देवीप्रसाद 

3. 310238 ववपना असधकारी रुपाकोट-६, काथकी सबष्णपु्रसाद/सिुद्रा पदमपानी 
4. 311186 थमीता साह माची ञ्झटकैया-5, धनषुा लक्ष्मीनारायण/ ससुनतादेवी रामप्रसाद 

5. 310426 िवुनेश्वरी रैखोला महाकाली-7, दाच ुाला धनससंह/गोववन्दीदेवी नारायणससंह 

द्रष्टव्यः 
1. अथथायी सनयञु्िको लासग वैकञ्ल्पक उम्मेदवारलाई पवहलो प्राथसमकता ददइनेछ ।  

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

3. ससफाररश िएका उमेदवारहरुको ससफाररस पत्र समसत २०७९।0१।२५ गते ददनको ३:०० बिेपसछ मात्र ददइनेछ । 

 

 .......................... .................... .................... 
 (ञ्शवकुमार राई) (ससुनता शमाा) (कुशला पौडेल) 
 नायव सबु्बा शाखा असधकृत उपसञ्चव 
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ससफाररस सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १६२।२०७८-७९, समसत २०७9।01।२३ गते 

 

      यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १२00७।०७६-७७ (आ.ि.), नेपाल इञ् िसनयररग सेवा, सससिल समूह, हाइवे 
उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववसधक), सब-इञ् िसनयर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलञ्खत परीक्षाबाट 
अन्तरवातााको लासग छनौट िएका १३ (तेह्र) िना उम्मेदवारहरुको समसत २०७9।०1।0५ गते देञ्ख अन्तरवाताा सञ्चालन 
िएकोमा अन्तरवाताामा उपञ्थथत ११ (एिार) िना उम्मेदवारहरुको सलञ्खत परीक्षा र अन्तरवातााको प्राप्ाकंको आधारमा देहाय 
बमोञ्िमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले थथायी सनयञु्िको लासग ससफाररश गने समसत २०७9।01।२३ मा सनणाय िएको 
हुुँदा सम्बञ्न्धत सबैको िानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 
 

ससफाररश योग्यताक्रम सूचीः 
यो.क्र. 
नं. 

रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, 
थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बािेको 
नाम 

ससफाररश गररएको 
कायाालय 

1. 310889 ववशाल तामाङ राइनास-7, लमिङु रामचन्द्र/सन्तमाया हका बहादरु 
सडक सडसििन, हेटौडा 
मकवानपरु 

 

वैकञ्ल्पक योग्यताक्रम सूचीः 
वै.यो. 
क्र.नं. 

रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, 
थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम 

1. 311052 बालकुमार सनुवुार  दधुौली-11, ससन्धलुी नकबहादरु/हीरा ििबहादरु 

2. 310405 पल्लब शे्रष्ठ अखौले-६, खोटाग मनकािी/देवकुमारी मानबहादरु 

3. 311589 वववकन सवुाल ििपरु-10, ििपरु कान्छा/कान्छी कृष्णलाल 

4. 311207 मदनकुमार चौधरी इश् वरपरु-9, सलााही गणेशप्रसाद/ ञ्शवकुमारी मनोिकुमार 

5. 311539 प्रववणकुमार शे्रष्ठ  िान-ु1,तनहुुँ रामकुमार/रत् नकुमारी अन्तनारायण 

6. 310258 ञ्खमबहादरु राना चौरिहारी-2, रुकुमपञ्श् चम ढोले/सिसम सबरबल 

7. 310856 राि गरुुङ माडी-7, ञ्चतवन सडलबहादरु/ससरमाया पोले 

8. 311056 गणेश तामाङ  खापााचोक-6, काभ्रपेला चोक इन्द्रबहादरु/ साकीमाया चमारससंह 

9. 310239 रववशंकर मण्डल  सम्सी-3, महोत्तरी रामसागर/उषा रामवकसनु 

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


लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)  

 
अनामनगर, काठमाडौं 
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द्रष्टव्यः 
१. यस ववज्ञापनको अन्तरवाताामा सञ्म्मसलत उम्मेदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बञ्न्धत उम्मेदवारले यो नसतिा प्रकाशन िएको 

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

२. ससफाररश िएका उमेदवारहरुको ससफाररस पत्र समसत २०७९।0१।२५ गते ददनको ३:०० बिेपसछ मात्र ददइनेछ । 

 

 

 

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

 

  

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


लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)  

 
अनामनगर, काठमाडौं 

 ०१ - ४771981, ४771982, ४771984 फ्याक्स नं - ०१ - ४771983 वेवसाइटः www.psc.gov.npइमेलः kathmandu@psc.gov.np 

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १६३।२०७८-७९, समसत २०७9।01।२३ गते 

 

      यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १२00८।०७६-७७ (मधेशी), नेपाल इञ् िसनयररग सेवा, सससिल समूह, हाइवे 
उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववसधक), सब-इञ् िसनयर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलञ्खत परीक्षाबाट 
अन्तरवातााको लासग छनौट िएका २० (बीस) िना उम्मेदवारहरुको समसत २०७9।०1।0५ गते देञ्ख अन्तरवाताा सञ्चालन 
िएकोमा अन्तरवाताामा उपञ्थथत १७ (सत्र) िना उम्मेदवारहरुको सलञ्खत परीक्षा र अन्तरवातााको कूल प्राप्ांकको आधारमा 
देहाय बमोञ्िमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले थथायी सनयञु्िको लासग ससफाररश गने समसत २०७9।01।२३ मा सनणाय 
िएको हुुँदा सम्बञ्न्धत सबैको िानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररश योग्यताक्रम सूचीः 
यो.क्र. 
नं. 

रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, 
थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बािेको 
नाम 

ससफाररश गररएको 
कायाालय 

1. 311790 प्रमोद ियसवाल गंििवानीपरु-5,बारा वकशोरीलाल/सकुन्तीदेवी देवन्न 
सडक सडसििन, 

िरतपरु, ञ्चतवन 

वैकञ्ल्पक योग्यताक्रम सूचीः 
वै.यो. 
क्र.नं. 

रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, 
थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम 

1. 310809 पंकिकुमार यादव  सछन् नमथता-4, सप्री धनपैत/लश् मादेवी रामवकसनु 

2. 311420 बेदप्रकाश गपु्ा रुपनी-6, सप्री नरेन्द्रकुमार/वीणादेवी रामलखन 

3. 312397 प्रमेकुमार महतो दगुाािगवती-4, रौतहट अच्छेलाल/सदुामादेवी रामबहादरु 

4. 312775 इंगलेसकुमार यादव डाकनेश् वरी-8, सप्री सरुिनारायण/ सोसितादेवी नससबलाल 

5. 311843 प्रमेसागर साह ससमराह सससगयौन-7, सप्री ववद्यासागर/अञ्म्वका अनपुसागर 

6. 311340 राकेशकुमार पंसडत िनकपरु-18, धनषुा सबकरु/ससुनता रुदल 

7. 311587 संियकुमार यादव  मंलगवा-11, सलााही वीरेन्द्र/ञ्चनकलादेवी सबरि ु

8. 311400 अरूणप्रसाद साह गढीमाई-4, रौतहट हररवकशोर/िानकी ञ्शवनारायण 

9. 310292 रािकुुमार साह  सवैला-2, धनषुा काररराम/धनमन्तीदेवी कोदै 

10. 312510 मधरेुन्द्र कुशवाहा अनााहा-8, सलााही लालबाब/ुबववतादेवी रामञ्शष 
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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)  

 
अनामनगर, काठमाडौं 
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वै.यो. 
क्र.नं. 

रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, 
थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम 

11. 312618 कृष्णकुमार ससंह मनरा ञ्शथवा-8, महोत्तरी रामचन्द्र/कुमारीदेवी रामनाथ 

12. 310239 रववशंकर मण्डल  सम्सी-3, महोत्तरी रामसागर/उषा रामवकसनु 

द्रष्टव्यः 
१. यस ववज्ञापनको अन्तरवाताामा सञ्म्मसलत उम्मेदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बञ्न्धत उम्मेदवारले यो नसतिा प्रकाशन िएको 

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

२. ससफाररश िएका उमेदवारहरुको ससफाररस पत्र समसत २०७९।0१।२५ गते ददनको ३:०० बिेपसछ मात्र ददइनेछ । 

 

 

 

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

काठमाडौं कायाालय 

(अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)  

 
अनामनगर, काठमाडौं 
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ससफाररस सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १६४।२०७८-७९, समसत २०७9।01।२३ गते 

 

      यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १२00९।०७६-७७ (दसलत), नेपाल इञ् िसनयररग सेवा, सससिल समूह, हाइवे 
उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववसधक), सब-इञ् िसनयर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलञ्खत परीक्षाबाट 
अन्तरवातााको लासग छनौट िएका ७ (सात) िना उम्मेदवारहरुको समसत २०७9।०1।0५ गते देञ्ख अन्तरवाताा सञ्चालन 
िएकोमा अन्तरवाताामा उपञ्थथत ६ (छ) िना उम्मेदवारहरुको सलञ्खत परीक्षा र अन्तरवातााको कूल प्राप्ाकंको आधारमा देहाय 
बमोञ्िमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले थथायी सनयञु्िको लासग ससफाररश गने समसत २०७9।01।२३ मा सनणाय िएको 
हुुँदा सम्बञ्न्धत सबैको िानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररश योग्यताक्रम सूचीः 
यो.क्र. 
नं. 

रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बािेको 
नाम 

ससफाररश गररएको 
कायाालय 

1. 310506 शंकर टमट्टा टीकापरु-2, कैलाली सरुत/रतनदेवी धनपती 
सडक सडसििन, हेटौडा, 
मकवानपरु 

वैकञ्ल्पक योग्यताक्रम सूचीः 
वै.यो. 
क्र.नं. 

रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, 
थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम 

1. 310399 प्रकाश नेपाली मण्डनदेउपरु-6,काभ्रपेला चोक रत्नबहादरु/सकुमाई कृष्णलाल 

2. 312390 रमेश मग्राती गोरखा-7, गोरखा ववरबहादरु/ससतादेवी िठेु 

3. 311784 श्यामदेव मण्डल डाकनेश् वरी-2, सप्री नससबलाल/ अलोधनदेवी िलूक 

4. 310153 वहतेश वव.क. मंगलसेन-9, अछाम िगे/पदमा मञ्न्धरे 

द्रष्टव्यः 
३. यस ववज्ञापनको अन्तरवाताामा सञ्म्मसलत उम्मेदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बञ्न्धत उम्मेदवारले यो नसतिा प्रकाशन िएको 

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

४. ससफाररश िएका उमेदवारहरुको ससफाररस पत्र समसत २०७९।0१।२५ गते ददनको ३:०० बिेपसछ मात्र ददइनेछ । 

 

 

 

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

काठमाडौं कायाालय 

(अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)  

 
अनामनगर, काठमाडौं 
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ससफाररस सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. १६५।२०७८-७९, समसत २०७9।01।२३ गते 

 

      यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १२0१०।०७६-७७ (अपाङ्ग), नेपाल इञ् िसनयररग सेवा, सससिल समूह, हाइवे 
उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववसधक), सब-इञ् िसनयर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलञ्खत परीक्षाबाट 
अन्तरवातााको लासग छनौट िएका ७ (सात) िना उम्मेदवारहरुको समसत २०७9।०1।0५ गते देञ्ख अन्तरवाताा सञ्चालन 
िएकोमा अन्तरवाताामा उपञ्थथत ३ (तीन) िना उम्मेदवारहरुको सलञ्खत परीक्षा र अन्तरवातााको कूल प्राप्ाकंको आधारमा 
देहाय बमोञ्िमको योग्यताक्रम कायम हनु आएकोले थथायी सनयञु्िको लासग ससफाररश गने समसत २०७9।01।२३ मा सनणाय 
िएको हुुँदा सम्बञ्न्धत सबैको िानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररश योग्यताक्रम सूचीः 
यो.क्र. 
नं. 

रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाब/ुआमाको नाम 

बािेको 
नाम 

ससफाररश गररएको 
कायाालय 

1. 310057 सबष्ण ुचापागाई दरबाग-2, म्याग्दी खगप्रसाद/गौमती मञ्णिद्र 
सडक सडसििन, चररकोट, 

दोलखा 
वैकञ्ल्पक योग्यताक्रम सूचीः 

वै.यो. 
क्र.नं. 

रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, 
थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बािेको नाम 

1. 311346 समुन सड.सी. िोराही-11, दाङ कमलबहादरु/ससता बलबहादरु 

2. 310641 लोकेन्द्र िोशी सिमदत्त-3, क चनपरु गोकणा/कलापसत उमापती 

द्रष्टव्यः 
१. यस ववज्ञापनको अन्तरवाताामा सञ्म्मसलत उम्मेदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बञ्न्धत उम्मेदवारले यो नसतिा प्रकाशन िएको 

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

२. ससफाररश िएका उमेदवारहरुको ससफाररस पत्र समसत २०७९।0१।२५ गते ददनको ३:०० बिेपसछ मात्र ददइनेछ । 

 

 

 

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

काठमाडौं कायाालय 

(अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)  

 
अनामनगर, काठमाडौं 
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एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची 
सूचना नं. १६६।२०७८-७९, समसत २०७9।01।२३ गते 

 

      यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १२0०५।०७६-७७ (खलुा), १२0०६।०७६-७७ (मवहला), १२0०७।०७६-
७७ (आ.ि.), १२0०८।०७६-७७ (मधेशी), १२0०९।०७६-७७ (दसलत), १२0१०।०७६-७७ (अपाङ्ग), नेपाल 
इञ् िसनयररग सेवा, सससिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (प्राववसधक), सब-इञ् िसनयर पदको माग पद संख्या १४ 
(चौध) का लासग सलञ्खत परीक्षाबाट अन्तरवातााको लासग छनौट िएका ६९ (उनन्सत्तरी) िना उम्मेदवारहरुको समसत 
२०७9।०1।0५ गते देञ्ख अन्तरवाताा सञ्चालन िएकोमा अन्तरवाताामा उपञ्थथत  ५९ (उनन्साठी) िना उम्मेदवारहरुको 
सलञ्खत परीक्षा र अन्तरवातााको कूल प्राप्ाकंको आधारमा देहाय बमोञ्िमको एकमषु्ट योग्यताक्रम सूची कायम िई ससफाररश 
गने समसत २०७9।01।२३ मा सनणाय िएको हुुँदा सम्बञ्न्धत सबैको िानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 
 

एकमषु्ट योग्यताक्रम सूचीः 
ए.यो. 
क्र.नं. 

रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, 
थर 

ठेगाना 
ससफाररश िएको  

ववज्ञापन नं. 
ससफाररश िएको 

समूह 

१. 310552 सिुाष साह िनकपरु-4, धनषुा १२0०५।०७६-७७ खलुा 

२. 310348 सशुान्त नेपाली हेटौंडा-9, मकवानपरु १२0०५।०७६-७७ खलुा 

३. 312525 रामकुमार असधकारी रोशी-3, काभ्रपेला चोक १२0०५।०७६-७७ खलुा 

4. 312400 मोहन पोखरेल छोप्राक-8, गोरखा १२0०५।०७६-७७ खलुा 

5. 312224 अनपुम कुमार सछपहरमाई-2, पसाा १२0०५।०७६-७७ खलुा 

6. 310464 असनश ििेुल बैत्यश् वर-8, दोलखा १२0०५।०७६-७७ खलुा 

7. 312579 गणेश पाण्डे  
श्यामपाटी-2, 

काभ्रपेला चोक 

१२0०५।०७६-७७ 
खलुा 

8. 312117 सबुास ढकाल आसधखोला-6, थयाङिा १२0०५।०७६-७७ खलुा 

9. 310889 ववशाल तामाङ राइनास-7, लमिङु १२0०७।०७६-७७ आ.ि. 

10. 311790 प्रमोद ियसवाल गंििवानीपरु-5,बारा १२0०८।०७६-७७ मधेशी 

11. 310761 थमसृत साउद पवुााचौकी-5, डोटी १२0०६।०७६-७७ मवहला 

12. 311492 सपना देवकोटा 
वारपाक ससुलकोट-
7,गोरखा 

१२0०६।०७६-७७ 
मवहला 

13. 310506 शंकर टमट्टा टीकापरु-2, कैलाली १२0०९।०७६-७७ दसलत 
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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)  
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ए.यो. 
क्र.नं. 

रोल नम्बर 

उम्मेदवारको नाम, 
थर 

ठेगाना 
ससफाररश िएको  

ववज्ञापन नं. 
ससफाररश िएको 

समूह 

14. 310057 सबष्ण ुचापागाई दरबाग-2, म्याग्दी १२0१०।०७६-७७ अपाङ्ग 

द्रष्टव्यः 
१. यस ववज्ञापनको अन्तरवाताामा सञ्म्मसलत उम्मेदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बञ्न्धत उम्मेदवारले यो नसतिा प्रकाशन िएको 

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

२. ससफाररश िएका उमेदवारहरुको ससफाररस पत्र समसत २०७९।0१।२५ गते ददनको ३:०० बिेपसछ मात्र ददइनेछ । 

 

 

 

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