
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ९२ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।११ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०३/०७७–७८ (खलुा) नपेाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, िेकामनकल ििूह, मन.उ.ि. उपििूह, 
िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, मिमनयि िेकामनक्ि पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलन्ख  पिीक्षाबाट प्रयोगात्िक पिीक्षा  था 
अन् िाा ााका लामग छनौट भएका ६ (छ) िना उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०३।०९ ग े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपन्थथ  ४ 
(चाि) िना उम्िेदिािहरुको मलन्ख  पिीक्षाको प्राप्ांक, प्रयोगात्िक पिीक्षाको प्राप्ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा 
देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको कायाालयिा थथायी मनयनु्िको लामग मिफारिि गने गिी मिम  
२०७९।०३।११ िा मनणाय भएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.
नं. 

िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि मिफारिि भएको कायाालय 

१ ८३००१२ सबुास बडू 
महाकाली न.पा-५, 

दार्ुलुा 
परमानन्द/जानकी महानन्द 

श्री हभेी इक्यपुमने्ट डडडभजन 

कायाुलय, गोदावरी, कैलाली । 

 

बैकन्पपक उम्िेदिाि :- 
बै.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि 

१ ७७००१० उमाकान्त र्ौधरी र्ौदण्डी गढी न.पा.-९, उदयपरु रामर्न्र/शाडन्त शंकरलाल 

 

 

 

अथथायी िूची :- 
अ.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि बाबकुो नाि बािेको नाि 

१ ८३००११ सतडवर राना शंकर छुट्टन 

 

नोट :- िामथ उपलेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेद्वािले यो नम िा प्रकाशन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 
  
 

  ...........................                      ..........................                      ......................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (पिन कुिाि म मिपिेना)  (ज्ञानेन्र प्रिाद ढकाल) 

शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध         िहिन्चि 
 

 

 

   

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


पाना नं.~ 2 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ९३ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।११ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको  विज्ञापन नं. १५८०४/०७७-७८ (आददिािी िनिा ी) नेपाल इन्न्िमनयरिङ्ग  िेिा, िेकामनकल ििूह, मन.उ.ि. 
उपििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, मिमनयि िेकामनक्ि पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलन्ख  पिीक्षाबाट प्रयोगात्िक पिीक्षा 
 था अन् िाा ााका लामग छनौट भएका ९ (नौ) िना उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०३।०९ ग े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपन्थथ  
७ (िा ) िना उम्िेदिािहरुको मलन्ख  पिीक्षाको प्राप्ांक, प्रयोगात्िक पिीक्षाको प्राप्ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा 
देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको कायाालयिा थथायी मनयनु्िको लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०३।११ 
िा मनणाय भएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि मिफारिि भएको कायाालय 

१ ७७०००९ प्रशान्तकुमार श्रेष्ठ 
गौशाला न.पा.- १०, 

महोत्तरी 
गंगाराम/ननैकुमारी डशवराज 

श्री याडन्िक कायाुलय, बडुर, 

डोटी । 

 

बैकन्पपक उम्िेदिाि :- 
 

िै.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि 

१ ७७००१९ भपुेन तण्डुकार का.म.न.पा.-२२, काठमाडौं दवेेन्रमान/शभुरा इन्रमान 

 

नोट :- िामथ उपलेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेद्वािले यो नम िा प्रकाशन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 
 
 

 

     .........................                      ..........................                    ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (पिन कुिाि म मिपिेना) (ज्ञानेन्र प्रिाद ढकाल) 
  शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       िहिन्चि 

 

 

 

  

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


पाना नं.~ 3 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ९४ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।११ 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०३-१५८०४/०७७–७८ (खलुा/ििािेशी) नेपाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, िेकामनकल ििूह, 
मन.उ.ि. उपििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, मिमनयि िेकामनक्ि पदिा मनयनु्िको लामग मिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ांकको आधाििा देहायको एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची कायि हनु आएको व्यहोिा मिम  २०७९।०३।११ को मनणाय अनिुाि 
िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीका लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

एकिषु्ट योग्य ाक्रिको िूची :- 
 

यो.क्र.
नं. 

िोल नं. उम्िेदिािको नाि, थि मिफारिि भएको 
विज्ञापन नं. खलुा/ििािेशी मिफारिि भएको कायाालय 

१ ८३००१२ सबुास बडू १५८०३/०७७–७८ खलुा 
श्री हभेी इक्यपुमने्ट डडडभजन कायाुलय, 

गोदावरी, कैलाली । 

२ ७७०००९ प्रशान्तकुमार श्रेष्ठ १५८०४/०७७–७८ आ.ि. श्री याडन्िक कायाुलय, बडुर, डोटी । 

 

नोट :- िामथ उपलेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेद्वािले यो नम िा प्रकाशन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 
 
 

 

     .........................                     ............................                       ............................. 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (पिन कुिाि म मिपिेना)    (ज्ञानेन्र प्रिाद ढकाल) 
    शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध           िहिन्चि 

 

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

