लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ११५९/०७८-७९
मिम िः २०७९।०३।२१
आयोगको मवज्ञापन नं. १७२०७/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल इविवनयररङ्ग सेवा, वसवभल समूह, इररगेशन उपसमूह, रा.प.
वितीय श्रेणी (प्रा.), उपसवचव वा सो सरह पदको माग पद संख्या ३ (तीन) का लावग वलखित परीक्षाबाट अन्तवााताा को लावग
छनौट भएका ६ (छ) जना उिे दवारहरुको वमवत २०७९।०३।२१ गते अन्तवाा ताा संचालन भएकोमा अन्तवााताा मा उपखथथत ६ (छ)
जना उिे दवारहरुको अन्तवााताा र वलखित परीक्षा समेतको प्राप्तां कको आधारमा दे हाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोले बढु वा वनयुखिको लावग संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७९।०३।२१
मा वनणा य भएको हुुँ दा सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७००८४ कालीवहादरु शाही

नरहररनाथ-७, कालीकोट

बलबहादु र/वसुन्धरा

२

८७०१०९ कृष्णप्रसाद डुम्राकोटी

राइनास-७, लमजुङ

ववष्णुप्रसाद/सेतीकुमारी वोधनीवध

३

याल
८७००३६ नवीन पौड्

वावलङ-११, स्याङजा

वटकाराम/गीता

जयवहादु र

चुडामणी

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

८७००९२ सदु दप ववक्रम भट्ट

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

ठे गाना

मनकामना-९, नुवाकोट

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

धनप्रसाद/धनकुमारी

बाजेको नाि

तुलसीप्रसाद

(केशव शिाा )
उपसमिव

नोटिः
यस ववज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लावग छनौट भई अन्तवााताामा सखिवलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्धत उिे दवारले यो नवतजा प्रकाशन
भएको वमवतले ७ (सा ) वदन पवछ अको ७ (सा ) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ११६०/०७८-७९
मिम िः २०७९।०३।२१
आयोगको मवज्ञापन नं. १७२०८/०७८-७९ (खुला), नेपाल इविवनयररङ्ग सेवा, वसवभल समूह, इररगेशन उपसमूह, रा.प. वितीय श्रेणी,
उपसवचव वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलखित परीक्षाबाट अन्तवााताा को लावग छनौट भएका ८ (आठ) जना
उिे दवारहरुको वमवत २०७९।०३।२१ गते अन्तवााताा संचालन भएकोमा अन्तवाा ताामा उपखथथत ७ (सात) जना उिेदवारहरुमध्ये रोल नं .
८७००८४ र ८७०१०९ का उिेदवारहरु वव.नं . १७२०७।०७८-७९ मा वसफाररश भइसकेकाले बाुँकी उिे दवारहरुको अन्तवााताा र
वलखित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयु खिको लावग संघीय
मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७९।०३।२१ मा वनणाय भएको हुुँ दा सम्बखन्धत सबैको
जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

८७००६६ ववनोद पन्त

ठे गाना

गोरिा-५, गोरिा

बाबु /आिाको नाि

वहडमराज/दे वी

बाजेको नाि

कलाधर

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

८७०११४ वनश्चल छतकुली

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

ठे गाना

चैनपुर-२, धावदङ

बाबु /आिाको नाि

कमलीकान्त/इन्द्रकुमारी

बाजेको नाि

लोकनाथ

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

(केशव शिाा )
उपसमिव

नोटिः
यस ववज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लावग छनौट भई अन्तवााताामा सखिवलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्धत उिे दवारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले
७ (सा ) वदन पवछ अको ७ (सा ) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ११६१/०७८-७९
मिम िः २०७९।०३।२१
आयोगको मवज्ञापन नं. १७२०९/०७८-७९ (अपाङ्ग), नेपाल इविवनयररङ्ग सेवा, वसवभल समूह, इररगेशन उपसमूह, रा.प. वितीय
श्रेणी, उपसवचव वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलखित परीक्षाबाट अन्तवाा तााको लावग छनौट भएका २ (दु ई)
जना उिेदवारहरुको वमवत २०७९।०३।२१ गते अन्तवाा ताा संचालन भएकोमा अन्तवाा ताामा उपखथथत २ (दु ई) जना उिेदवारहरुको
अन्तवाा ताा र वलखित परीक्षा समेतको प्राप्तां कको आधारमा दे हाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयु खिको
लावग संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७९।०३।२१ मा वनणाय भएको हुुँ दा सम्बखन्धत
सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

८७००४६ सुवदन मोिान

ठे गाना

हे टौंडा-९, मकवानपुर

बाबु /आिाको नाि

रुद्रमान/धन

बाजेको नाि

थमानवसंह

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

८७०१२४ ववजयकुमार यादव

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

ठे गाना

रम्पुरा मल्हावनया-४, सप्तरी

बाबु /आिाको नाि

सुदशानप्रसाद/प्रमेश्वरीदे वी

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

बाजेको नाि

दानालाल

(केशव शिाा )
उपसमिव

नोटिः
यस ववज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लावग छनौट भई अन्तवााताामा सखिवलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्धत उिे दवारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले
७ (सा ) वदन पवछ अको ७ (सा ) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ११६२/०७८-७९
मिम िः २०७९।०३।२१
आयोगको मवज्ञापन नम्बर १७२०८/०७८-७९ (खुला) र १७२०९/०७८-७९ (अपाङ्ग), नेपाल इविवनयररङ्ग सेवा, वसवभल समूह,
इररगेशन उपसमूह, रा.प.वितीय श्रेणी, उपसवचव वा सो सरह पदमा वनयु खिका लावग वसफाररश भएका उिेदवारहरुले प्राप्त
गरे को कूल प्राप्तांकको आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची वमवत २०७९।०३।२१ को वनणा यानुसार सम्बखन्धत सबैको
जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुिी:
मसफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

योग्य ाक्रि नं.

रोल नं.

१

८७००६६

ववनोद पन्त

17208/078-79

िुला

२

८७००४६

सुवदन मोिान

17209/078-79

अपांग

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मेदवारको नाि थर

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ
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खुला/ सिावेशी

कैमफय

(केशव शिाा )
उपसमिव

अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा

