
यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०३३६ समुित अधिकारी कुश्मा-९, पर्वत रमाकर/सरस्वती रवर्लाल

२ ८७००३४ मिवराज पन्थी रेसुङ्गा-९, गुल्मी होमनाथ/हुमकला देवर्राम

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०१४८ ससुन बास्तोला कुश्मा-२, पर्वत महोदत्त/सीता खडानन्द

यो.क्र.नं. रोल नं. बाबुको नाम बाजेको नाम

१ ८७०१६० बलराम डलेश्वर

२ ८७०२२६ मदेसर रामशे्रष्ठ

३ ८७००१७ विकाराम िंकप्रसाद

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(केशव शमाा)

उपसबिव

नोटः  

आयोगको बवज्ञापन नं. १७२९३/०७७-७८ (खुला), नेपाल इविवनयररङ्ग सेर्ा, वसविल समूह, हाइडर ोलोजी उपसमूह,

रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), हाइडर ोलोवजष्ट इविवनयर पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लावग वलखखत परीक्षाबाि अन्तर्ावतावको लावग

छनौि िएका ४ (चार) जना उमे्मदर्ारहरुको वमवत २०७८।१२।११ गते अन्तर्ावताव संचालन िएकोमा अन्तर्ावतावमा उपखथथत ४

(चार) जना उमे्मदर्ारहरुको अन्तर्ावताव , सामूवहक परीक्षण र वलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ांकको आधारमा देहाय बमोवजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखिको लावग संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसफाररश गने

गरी वमवत २०७८।१२।११ मा वनणवय िएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं. ७४९/०७८-७९

बमबतः  २०७८।१२।११

ननरोज दाहाल

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अबिकृत

यस वर्ज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाि अन्तर्ावतावको लावग छनौि िई अन्तर्ावतावमा सखम्मवलन िएका उमे्मदर्ारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदर्ारले यो नवतजा प्रकाशन 

िएको वमवतले ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेनव सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

बसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

अस्थायी योग्यताक्रमः

उमे्मदवारको नाम थर

रोिन निमिरे

हररिकंर ठकुर
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०२१९ जजन्की भसुाल गोदार्री-११, लवलतपुर िेकप्रसाद/कल्पना विकार्ल्लि

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०१०४ इला भट्ट धनगढी-२, कैलाली केदारदत्त/देरे्श्वरी दामोदर

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(केशव शमाा)

उपसबिव

नोटः  

बसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अबिकृत

यस वर्ज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाि अन्तर्ावतावको लावग छनौि िई अन्तर्ावतावमा सखम्मवलन िएका उमे्मदर्ारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदर्ारले यो नवतजा प्रकाशन 

िएको वमवतले ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेनव सवकने व्यहोरा जानकारी 

गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७५०/०७८-७९

बमबतः  २०७८।१२।११

आयोगको बवज्ञापन नं. १७२९४/०७७-७८ (मबहला), नेपाल इविवनयररङ्ग सेर्ा, वसविल समूह, हाइडर ोलोजी उपसमूह,

रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), हाइडर ोलोवजष्ट इविवनयर पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलखखत परीक्षाबाि अन्तर्ावतावको

लावग छनौि िएका ३ (तीन) जना उमे्मदर्ारहरुको वमवत २०७८।१२।११ गते अन्तर्ावताव संचालन िएकोमा अन्तर्ावतावमा

उपखथथत ३ (तीन) जना उमे्मदर्ारहरुको अन्तर्ावताव , सामूवहक परीक्षण र वलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ांकको आधारमा

देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखिको लावग संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन

मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७८।१२।११ मा वनणवय िएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना

प्रकाशन गररएको छ ।
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बमबतः  २०७८।१२।११

योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
बसफाररश गररएको 

बवज्ञापन नं.

खुला/ 

समावेशी
कैबफयत

१ ८७०३३६ सुवमत अवधकारी 17293/077-78 खुला

२ ८७००३४ वशर्राज पन्थी 17293/077-78 खुला

३ ८७०२१९ वजन्की िुसाल 17294/077-78 मवहला

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अबिकृत

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(केशव शमाा)

उपसबिव

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७५१/०७८-७९

आयोगको बवज्ञापन नम्बर १७२९३/०७७-७८ (खुला) र १७२९४/०७७-७८ (मबहला), नेपाल इविवनयररङ्ग सेर्ा,

वसविल समूह, हाइडर ोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), हाइडर ोलोवजष्ट इविवनयर पदमा वनयुखिका लावग वसफाररश

िएका उमे्मदर्ारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची वमवत २०७८।१२।११

को वनणवयानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुिी: 
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