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

१ ८७००४८ सुरज बिष्ट घोराही-१५, दाङ शोभाराम/देवकी बिनाराम

२ ८७००४६ सोिन शमाा जैबमनी-७, िागु्लङ लोकराज/तारा बिकाराम

३ ८७०१२५ आबशष चाबलस े कमलामाई-६,  बसनु्धली मुकुन्दप्रसाद/बनरकुमारी खेमराज

४ ८७०१६७ अबनष के्षत्री तारकेश्वर-६, काठमाड ौं रामशरण/दुर्ाा खड्र्िहादुर

५ ८७०१७४ बवकाश सापकोिा बतलोत्तमा-१४, रुपने्दही ईन्द्रलाल/मैनाकला रवीलाल

६ ८७०१८२ आश्मिरा दाहाल र् रादह-२, झापा बिकेन्द्र/सुनीता पे्रमिहादुर

७ ८७०१८० बिमला के्षत्री व्यास-११, तनहुँ ऋबषराम/राममाया उमानबसौंह

८ ८७००३८ प्रबदप ज्ञवाली सत्यवती-५, रु्ल्मी होमनाथ/बमठु थानेश्वर

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

१ ८७०१२१ नवीन बिताल अबजरकोि-२,  र्ोरखा फबणन्द्रप्रसाद/िनकुमारी प्रबतमान

२ ८७०१९६ प्रबवण खनाल म्यागे्द-१, तनहुँ बवषु्णप्रसाद/र्ायत्री बशवहरर

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

१ ८७०१७२ रु्रुप्रसाद रुद्रनाथ

२ ८७००११ चन्द्रकान्त श्मखमलाल

३ ८७००१० मुकुन्दराज भानुभक्त

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपसबिव

नोटः  

प्रभात प डेल

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अबिकृत

यस बवज्ञापनमा बलश्मखत परीक्षािाि अन्तवाातााको लाबर् छन ि भई अन्तवााताामा सश्मिबलन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त र्रेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बश्मन्धत उिेदवारले यो नबतजा प्रकाशन 

भएको बमबतले ७ (सात) बदन पबछ अको ७ (सात) बदनसि आयोर्को Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाि हेना सबकने व्यहोरा जानकारी र्राइन्छ ।

बसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

अस्थायी योग्यताक्रमः

उमे्मदवारको नाम थर

अबनश भण्डारी

रोशन प डेल

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं. २८७/०७९-८०

बमबतः  २०७९।०५।२९

आयोर्को बवज्ञापन नं. १७२९४/०७८-७९ (खुला), नेपाल इबिबनयररङ्ग सेवा, सभे समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी, नापी अबिकृत

पदको मार् पद सौंख्या ८ (आठ) का लाबर् बलश्मखत परीक्षािाि अन्तवाातााको लाबर् छन ि भएका ११ (एघार) जना

उिेदवारहरुको बमबत २०७९।०५।२८ र २९ र्ते अन्तवााताा सौंचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपश्मथथत ११ (एघार) जना

उिेदवारहरुको अन्तवााताा , सामूबहक परीक्षण र बलश्मखत परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आिारमा देहाय िमोबजमको योग्यताक्रम

कायम हन आएकोले थथायी बनयुश्मक्तको लाबर् सौंघीय माबमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसफाररश र्ने र्री बमबत

२०७९।०५।२९ मा बनणाय भएको हुँदा सम्बश्मन्धत सिैको जानकारीको लाबर् यो सूचना प्रकाशन र्ररएको छ ।
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