
मिम िः  २०७९।०३।१६

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०१५८ भरतकुमार यादव सोनमा-१, महोत्तरी तेजलाल/वालकुमारी ररझन

२ ८७०१६४ धिर फडरेा अदानचुली-३, हुम्ला अक/लालकोषा कर्ण

३ ८७०१५७ शम्भकुुमार साह हनुमाननगर कंकाललनी-१, सप्तरी खटर/राधादेवी अलधकलाल

४ ८७००७८ जनकराज पन्त बागु्लङ-५, बागु्लङ ल ंगलराज/टेककुमारी  दमराज

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०१३३ रववन्र ततवारी फलेवास-४,  वणत देवीप्रसाद/चन्द्रशोभा लतलप्रसाद

२ ८७००१६ नरेश रेग्मी  ुतलीबजार-५, स्याङजा बेधप्रसाद/ चन्द्रकला सोभाखर

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस लवज्ञा नमा ललखखत  रीक्षाबाट अन्तवाणताणको लालग छनौट भई अन्तवाणताणमा सखिललन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नलतजा प्रकाशन भएको लमलतले ७ 

(सा ) लदन  लछ अको ७ (सा ) लदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण सलकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ११४९/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१९६/०७८-७९ (आ.प्र.), ने ाल इलिलनयररङ्ग सेवा, लसलभल समूह, जनरल उ समूह, रा. . लितीय शे्रर्ी,

उ सलचव वा सो सरह  दको माग  द संख्या ४ (चार) का लालग ललखखत  रीक्षाबाट अन्तवाणताणको लालग छनौट भएका ६ (छ) जना

उिेदवारहरुको लमलत २०७९।०३।१५ गते अन्तवाणताण संचालन भएकोमा अन्तवाणताणमा उ खथित ६ (छ) जना उिेदवारहरुको अन्तवाणताण र

ललखखत  रीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले बढुवा लनयुखिको लालग संघीय

मालमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७९।०३।१६ मा लनर्णय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको

जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

Page 1 of  4 अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००४५ तनरोज दाहाल भरत ुर-७ , लचतवन लटकाराम/लटकादेवी टंकप्रसाद

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००१६ नरेश रेग्मी  ुतलीबजार-५, स्याङजा बेधप्रसाद/ चन्द्रकला सोभाखर

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस लवज्ञा नमा ललखखत  रीक्षाबाट अन्तवाणताणको लालग छनौट भई अन्तवाणताणमा सखिललन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नलतजा प्रकाशन भएको लमलतले 

७ (सा ) लदन  लछ अको ७ (सा ) लदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण सलकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ११५०/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१९७/०७८-७९ (खुला), ने ाल इलिलनयररङ्ग सेवा, लसलभल समूह, जनरल उ समूह, रा. . लितीय शे्रर्ी,

उ सलचव वा सो सरह  दको माग  द संख्या १ (एक) का लालग ललखखत  रीक्षाबाट अन्तवाणताणको लालग छनौट भएका ९ (नौ) जना

उिेदवारहरुको लमलत २०७९।०३।१५ र १६ गते अन्तवाणताण संचालन भएकोमा अन्तवाणताणमा उ खथित ९ (नौ) जना उिेदवारहरुमधे्य

रोल नं. ८७००७८, ८७०१५७, ८७०१५८ र ८७०१६४ का उिेदवारहरु लव.नं. १७१९६।०७८-७९ मा लसफाररश भइसकेकाले बाुँकी

उिेदवारहरुको अन्तवाणताण र ललखखत  रीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले

थिायी लनयुखिको लालग संघीय मालमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७९।०३।१६  मा लनर्णय भएको

हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
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मिम िः  २०७९।०३।१६ 

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०२०४ तनरुपम समश्र लोहार ट्टी-५, महोत्तरी नागेन्द्र/ कृष्णा शोलभत

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०००४ सजंीवकुमार साह मलंगवा-८, सलाणही बुलनलाल/सुलशला रामजी

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस लवज्ञा नमा ललखखत  रीक्षाबाट अन्तवाणताणको लालग छनौट भई अन्तवाणताणमा सखिललन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नलतजा प्रकाशन भएको लमलतले 

७ (सा ) लदन  लछ अको ७ (सा ) लदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण सलकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ११५१/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१९८/०७८-७९ (ििेशी), ने ाल इलिलनयररङ्ग सेवा, लसलभल समूह, जनरल उ समूह, रा. . लितीय शे्रर्ी,

उ सलचव वा सो सरह  दको माग  द संख्या १ (एक) का लालग ललखखत  रीक्षाबाट अन्तवाणताणको लालग छनौट भएका ६ (छ) जना

उिेदवारहरुको लमलत २०७९।०३।१५ र १६ गते अन्तवाणताण संचालन भएकोमा अन्तवाणताणमा उ खथित ६ (छ) जना उिेदवारहरुमधे्य

रोल नं. ८७०१५७ र ८७०१५८ का उिेदवारहरु लव.नं. १७१९६।०७८-७९ मा लसफाररश भइसकेकाले बाुँकी उिेदवारहरुको अन्तवाणताण

र ललखखत  रीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी लनयुखिको लालग संघीय

मालमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७९।०३।१६  मा लनर्णय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको

जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
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मिम िः  २०७९।०३।१६ 

योग्य ाक्रि नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर
मसफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.
खुला/ सिावेशी कैमफय 

१ ८७००४५ लनरोज दाहाल 17197/078-79 खुला

२ ८७०२०४ लनरु म लमश्र 17198/078-79 मधेशी

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ११५२/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नम्बर १७१९७/०७८-७९ (खुला) र १७१९८/०७८-७९ (ििेशी), ने ाल इलिलनयररङ्ग सेवा, लसलभल

समूह, जनरल उ समूह, रा. .लितीय शे्रर्ी, उ सलचव वा सो सरह  दमा लनयुखिका लालग लसफाररश भएका उिेदवारहरुले

प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची लमलत २०७९।०३।१६ को लनर्णयानुसार सम्बखित

सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुिी: 
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