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

१ ८७००१० सन्जिब अधिकारी वागेश्वरी-७, नुवाकोट पुर्णप्रसाद/शुशशलाकुमारी यज्ञराज

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

१ ८७००२९ गोविजदकुमार झा मलंगवा-२, सलाणही बच्चावावु/कामनीकुमारी छठ्ठु

यो.क्र.नं. रोल नं. बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०००१ यज्ञप्रसाद गरे्शप्रसाद

२ ८७००३८ खेमनारायर् देवीलाल

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(केशव शमाा)

उपसबिव

नोटः  

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अबिकृत

यस शवज्ञापनमा शलखखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाशग छनौट भई अन्तवाणताणमा सखिशलन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नशतजा प्रकाशन 

भएको शमशतले ७ (सात) शदन पशछ अको ७ (सात) शदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण सशकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

बसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

अस्थायी योग्यताक्रमः

उमे्मदवारको नाम थर

सिुन कोइराला
अनिु तििारी

आयोगको बवज्ञापन नं. १७२९६/०७७-७८ (खुला), नेपाल इशिशनयररङ्ग सेवा, मेटेररयोलोजी समूह, रा.प.तृतीय शे्रर्ी (प्रा.),

मेटेररयोलोशजष्ट पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाशग शलखखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाशग छनौट भएका ३ (तीन) जना

उिेदवारहरुको शमशत २०७८।१२।१३ गते अन्तवाणताण संचालन भएकोमा अन्तवाणताणमा उपखथित ३ (तीन) जना उिेदवारहरुको

अन्तवाणताण , सामूशहक परीक्षर् र शलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोले थिायी शनयुखिको लाशग संघीय माशमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा शसफाररश गने गरी शमशत २०७८।१२।१३

मा शनर्णय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाशग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७५४/०७८-७९

बमबतः  २०७८।१२।१३
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७००१७ तनमाला रेग्मी तुलसीपुर-१०, दाङ गरे्शप्रसाद/यशोदाकुमारी धशनराम

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(केशव शमाा)

उपसबिव

नोटः  

बसफाररश योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अबिकृत

यस शवज्ञापनमा शलखखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाशग छनौट भई अन्तवाणताणमा सखिशलन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नशतजा 

प्रकाशन भएको शमशतले ७ (सात) शदन पशछ अको ७ (सात) शदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण सशकने व्यहोरा 

जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७५६/०७८-७९

बमबतः  २०७८।१२।१३

आयोगको बवज्ञापन नं. १७२९७/०७७-७८ (मबहला), नेपाल इशिशनयररङ्ग सेवा, मेटेररयोलोजी समूह, रा.प.तृतीय शे्रर्ी

(प्रा.), मेटेररयोलोशजष्ट पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाशग शलखखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाशग छनौट भएका १

(एक) जना उिेदवारको शमशत २०७८।१२।१३ गते अन्तवाणताण संचालन भएकोमा अन्तवाणताणमा उपखथित १ (एक) जना

उिेदवारको अन्तवाणताण , सामूशहक परीक्षर् र शलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोशजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी शनयुखिको लाशग संघीय माशमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा शसफाररश

गने गरी शमशत २०७८।१२।१३ मा शनर्णय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाशग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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बमबतः  २०७८।१२।१३

योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
बसफाररश गररएको 

बवज्ञापन नं.

खुला/ 

समावेशी
कैबफयत

१ ८७००१० सखन्जब अशधकारी 17296/077-78 खुला

२ ८७००१७ शनमणला रेग्मी 17297/077-78 मशहला

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अबिकृत

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(केशव शमाा)

उपसबिव

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७५७/०७८-७९

आयोगको बवज्ञापन नम्बर १७२९६/०७७-७८ (खुला) र १७२९७/०७७-७८ (मबहला), नेपाल इशिशनयररङ्ग सेवा,

मेटेररयोलोजी समूह, रा.प.तृतीय शे्रर्ी (प्रा.), मेटेररयोलोशजष्ट इशिशनयर पदमा शनयुखिका लाशग शसफाररश भएका

उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची शमशत २०७८।१२।१३ को

शनर्णयानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लाशग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुिी: 
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