
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ७८ /०७८-७९ मित िः– २०७९।०१।०१ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८०१/०७६–७७ (खुला) नेपाल इन्जजननयररङ्ग िेवा, सससिल ििूह, जनरल उपििूह, 
रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी, सव-इन्जजननयर पदको िाग पद िंख्या २ (दईु) का लागग मलखि  पिीक्षाबाट अन् वाा ााका लागग छनौट 
भएका ५ जना उम्िेदवािहरुको मित  २०७८।१२।२५ ि २०७८।१२।२६ ग  ेिंचालन भएको अन् वाा ाािा उपस्थि  ५ (पााँच) जना 
उम्िेदवािहरुको मलखि  पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् वाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि कायि 
हुन आएकोले उम्िेदवािहरुको िोजाइको प्रािमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थिायी तनयुस्त को लागग मिफारिि गने 
गिी मित  २०७९।०१।०१ िा तनणाय भएको हुाँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको 
नाम 

बाजेको 
नाम ससफाररस िएको कायाालय 

१ ७७०५०७ सुदिप कुमार आर.सस. छेडागाड-५, जाजिकोट दलबहादिु/देउििी बहादिु 
श्री स्जल्ला ििन्वय िमित को 
कायाालय, बाजुिा 

२ ७७०६६० राजन ढकाल 
आाँगधिोला-६, 
थयाङ्गजा 

गोववन्द प्र./भगव ी ितनित्न 
श्री स्जल्ला ििन्वय 
िमित को कायाालय, दाचुाला 

 

अथिायी िूची :- 
अ.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ७७०२६८ हेिन् िाज जोशी हहति बहादिु शेिबहादिु 
२ ७७०३३८ हदपक भट्ट िहानन्द पुणाानन्द 

३ ७७०६८५ ववशाल मिहं भत बहादिु डम्ििबहादिु 
 

 

नोट :-    िागि उल्लेखि  ववज्ञापनिा मलखि  पिीक्षाबाट अन् वा ााका लागग छनौट भई अन् वाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िदे्वािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्वािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ हदन पतछ अको ७ हदन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

  
 

   .........................                        ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुवाल) (बाबुकृष्ण ढकाल)       (ववष्णु पौडले) 

शाखा अधिकृत  केजरीय प्रनतननधि         उपसधचव 
 

 

 

  

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


पाना नं.~ 2 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ७९ /०७८-७९ मित िः– २०७९।०१।०१ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८०२/०७६–७७ (मदिला) नेपाल इन्जजननयररङ्ग िेवा, सससिल ििूह, जनरल उपििहू, 
रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी, सव-इन्जजननयर पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखि  पिीक्षाबाट अन् वाा ााका लागग छनौट 
भएका ३ जना उम्िेदवािहरुको मित  २०७८।१२।२५ ि २०७८।१२।२६ ग  ेिंचालन भएको अन् वाा ाािा उपस्थि  ३ ( ीन) जना 
उम्िेदवािहरुको मलखि  पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् वाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि कायि हुन 
आएकोले उम्िेदवािहरुको िोजाइको प्रािमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थिायी तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी 
मित  २०७९।०१।०१ िा तनणाय भएको हुाँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको 
नाम ससफाररस िएको कायाालय 

१ ७७०१६९ पूजा ववष्ट शैल्यमशिि-७, दाचुाला दगुाा मिहं/नन्दा देवी झिुे 
श्री स्जल्ला ििन्वय िमित को 
कायाालय, अछाि 

 

बैकस्ल्पक उम्िेदवाि :- 
वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ७७०१५३ श्रद्धा बथयाल  ानिेन-११, पाल्पा लक्ष्िीनािायण/गी ा किलाकान्  
 

    नोट :- िागि उल्लेखि  ववज्ञापनिा मलखि  पिीक्षाबाट अन् वा ााका लागग छनौट भई अन् वाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्वािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ हदन पतछ अको ७ हदन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

 
 

 

     .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुवाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (ववष्णु पौडले) 
शाखा अधिकृत  केजरीय प्रनतननधि         उपसधचव 

 

 

 

  

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


पाना नं.~ 3 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८० /०७८-७९ मित िः– २०७९।०१।०१ 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िचूी 
 
 

यि कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८०१-१५८०२/०७६–७७ (खुला/समावेशी) नेपाल इन्जजननयररङ्ग िेवा, सससिल ििूह, जनरल 
उपििूह, रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी, सव-इन्जजननयर पदिा तनयुस्त को लागग मिफारिि भएका उम्िेदवािहरुले प्राप  गिेको कूल 
प्राप ांकको आधाििा एकिुष्ट योग्य ाक्रि िूची मित  २०७९।०१।०१ को तनणाय अनुिाि िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीका लागग यो 
िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची :- 
 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. उम्मेिवारको नाम, थर ससफाररस िएको 
ववज्ञापन नं. खुला/समावेशी ससफाररस िएको कायाालय 

१ ७७०५०७ िुहदप कुिाि आि.मि. १५८०१/०७६–७७ खलुा 
श्री स्जल्ला ििन्वय िमित को कायाालय, 
बाजुिा 

२ ७७०६६० िाजन ढकाल १५८०१/०७६–७७ खलुा 
श्री स्जल्ला ििन्वय िमित को कायाालय, 
दाचुाला 

३ ७७०१६९ पूजा ववष्ट १५८०२/०७६–७७ महिला 
श्री स्जल्ला ििन्वय िमित को कायाालय, 
अछाि 

 

नोट :-    िागि उल्लेखि  ववज्ञापनिा मलखि  पिीक्षाबाट अन् वा ााका लागग छनौट भई अन् वाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप  
गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्वािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ हदन पतछ अको ७ हदन िम्ि आयोगको 
website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

 
 

 

     .........................                        ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुवाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (ववष्णु पौडले) 
    शाखा अधिकृत  केजरीय प्रनतननधि         उपसधचव 

 

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

