लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ११६४/०७८-७९
मिम िः २०७९।०३।२२
आयोगको मवज्ञापन नं. १७२११/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल इविवनयररङ्ग सेिा, वसवभल सिूह, हाइड्रोलोजी उपसिूह, रा.प. वितीय
श्रेणी, उपसविि िा सो सरह पदको िाग पद संख्या १ (एक) का लावग वलखित परीक्षाबाट अन्तिाा तााको लावग छनौट भएका ३ (तीन)
जना उिे दिारहरुको विवत २०७९।०३।२२ गते अन्तिााताा संिालन भएकोिा अन्तिाा ताािा उपखथित ३ (तीन) जना उिेदिारहरुको
अन्तिााताा र वलखित परीक्षा सिेतको प्राप्तांकको आधारिा दे हाय बिोवजिको योग्यताक्रि कायि हुन आएकोले बढु िा वनयुखिको
लावग संघीय िाविला तिा सािान्य प्रिासन िन्त्रालयिा वसफाररि गने गरी विवत २०७९।०३।२२ िा वनणाय भएको हुुँ दा सम्बखित
सबैको जानकारीको लावग यो सूिना प्रकािन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

८७००२६ रामबिकेश राय

ठे गाना

कविलासी-४, सलाा ही

बाबु /आिाको नाि

वििस्वरुप/परे वियादे िी

बाजेको नाि

बहोरा

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

८७०००१ निराकार थापा

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

ठे गाना

िहालक्ष्मी-७, लवलतपु र

बाबु /आिाको नाि

लक्ष्मण/गंगा

बाजेको नाि

रणिहादु र

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

(केशव शिाा )
उपसमिव

नोटिः
यस विज्ञापनिा वलखित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भई अन्तिााताािा सखिवलन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दिारले यो नवतजा प्रकािन भएको विवतले
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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लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ११६५ /०७८-७९
मिम िः २०७९।०३।२२
आयोगको मवज्ञापन नं. १७२१२/०७८-७९ (िमहला), नेपाल इविवनयररङ्ग सेिा, वसवभल सिूह, हाइड्रोलोजी उपसिूह, रा.प.
वितीय श्रेणी, उपसविि िा सो सरह पदको िाग पद संख्या १ (एक) का लावग वलखित परीक्षाबाट अन्तिाा तााको लावग छनौट भएका
१ (एक) जना उिेदिारको विवत २०७९।०३।२२ गते अन्तिााताा संिालन भएकोिा अन्तिााताा िा उपखथित १ (एक) जना
उिे दिारको अन्तिााताा र वलखित परीक्षा सिेतको प्राप्तांकको आधारिा दे हाय बिोवजिको योग्यताक्रि कायि हुन आएकोले
थिायी वनयुखिको लावग संघीय िाविला तिा सािान्य प्रिासन िन्त्रालयिा वसफाररि गने गरी विवत २०७९।०३।२२ िा वनणाय
भएको हुुँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूिना प्रकािन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

८७००१६ िलीना िाक्य

(िजोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

ठे गाना

काठिाड्ौं-२७, काठिाड्ौं

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

धिािन्द्र/िु भद्रा

बाजेको नाि

लििन्द्र

(केशव शिाा )
उपसमिव

नोटिः
यस विज्ञापनिा वलखित परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भई अन्तिााताािा सखिवलन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दिारले यो नवतजा प्रकािन भएको
विवतले ७ (सा ) वदन पवछ अको ७ (सा ) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

Page 2 of 2

अन्तर्ााताा तथा सिफाररश शाखा

