
 
 
 

 
 

दरखास्त फाराम अस्वीकृत गररएको सूचना । 
 

 प्रस्ततु ववषयमा यस मन्त्रालयको मममत २०७७।०8।२6 गते प्रकाशित तपमसल बमोशिमका ववज्ञापन र 
पदहरुमा दरखास्त बझुाउन े मनम्न बमोशिमका उम्मदेवारहरुको दरखास्त अस्वीकृत गररएको सूचना सम्बन्त्धीत 
सबैको िानकारीको लामग प्रकाशित गररएको छ ।   

 

तपमसल 

क्र.सं. उम्मेदवारको नाम, थर मबज्ञापन नं. पद/तह अस्वीकृत हनुाको कारण 

1. श्री आरमत बोहरा  १/२०७७/२०७८ मसमिल इशन्त्िमनयर/ 

सातौं 
Engineering Council  को दताा प्रमाणपर 
निएको 

2. श्री सन्त्तोष राय  १/२०७७/२०७८ मसमिल इशन्त्िमनयर/ 

सातौं 
Engineering Council  को दताा प्रमाणपर 
निएको 

3. श्री अिय िट्ट  १/२०७७/२०७८ मसमिल इशन्त्िमनयर/ 

सातौं 
Engineering Council  को दताा प्रमाणपर 
निएको 

4. श्री महेन्त्र राि मगरी १/२०७७/२०७८ मसमिल इशन्त्िमनयर/ 

सातौं 
Engineering Council  को दताा प्रमाणपर 
निएको 

5. श्री परमेि पोखरेल २/२०७७/२०७८ आवका टेक्ट इशन्त्िमनयर/ 

सातौं 
Building And Architect को Certificate 

 र Marksheet  निएको 
6. श्री श्रीराम लबि ु २/२०७७/२०७८ आवका टेक्ट इशन्त्िमनयर/ 

सातौं  
Building And Architect को Certificate  

र Marksheet  निएको 
7. श्री सौगात शे्रष्ठ  २/२०७७/२०७८ आवका टेक्ट इशन्त्िमनयर/ 

सातौं 
Building And Architect को Certificate  

र Marksheet  निएको 
8. श्री प्ररेणा चौधरी २/२०७७/२०७८ आवका टेक्ट इशन्त्िमनयर/ 

सातौं 
Engineering Council  को दताा प्रमाणपर 
निएको 

9. श्री कववन्त्र कुमार वड 4/२०७७/२०७८ आवका टेक्ट सब 
इशन्त्िमनयर/पााँचौं 

Building And Architect को Certificate  

र Marksheet  निएको 
10. श्री िोन कुवाँर  4/२०७७/२०७८ आवका टेक्ट सब 

इशन्त्िमनयर/पााँचौं 
Building And Architect को Certificate 

 र Marksheet  निएको 
11. श्री परमेि पोख्रले 4/२०७७/२०७८ आवका टेक्ट सब 

इशन्त्िमनयर/पााँचौं 
Building And Architect को Certificate 

र Marksheet  निएको 
12. श्री आमतस रिक 4/२०७७/२०७८ आवका टेक्ट सब 

इशन्त्िमनयर/पााँचौं 
Building And Architect को Certificate 

र Marksheet  निएको 
13. श्री लोक बहादरु ठकुराठी 4/२०७७/२०७८ आवका टेक्ट सब 

इशन्त्िमनयर/पााँचौं 
Building And Architect को Certificate  

र Marksheet  निएको 
14. श्री राम मसंह ठगनु्ना  4/२०७७/२०७८ आवका टेक्ट सब 

इशन्त्िमनयर/पााँचौं 
Building And Architect को Certificate  

र Marksheet  निएको 
15. श्री मबनय कुमार यादव 4/२०७७/२०७८ आवका टेक्ट सब 

इशन्त्िमनयर/पााँचौं 
Building And Architect को Certificate  

र Marksheet  निएको 
16. श्री ियराि पाध्या 7/२०७७/२०७८ खा.पा.स.टे/पााँचौं िैशिक योग्यता नपगेुको 
17. श्री गणेि िलू 7/२०७७/२०७८ खा.पा.स.टे/पााँचौं िैशिक योग्यता नपगेुको 
18. श्री िण्डारी राम राना थारु 7/२०७७/२०७८ खा.पा.स.टे/पााँचौं ३५ वषा उमेर नाघेको  

19. श्री नर बहादरु बोहरा 7/२०७७/२०७८ खा.पा.स.टे/पााँचौं Civil को Certificate पेि नगरेको  
 
 
 


