
मिम िः २०७८।१२।१३

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०१६० तलु्सीराम भसुाल तुलसीपुर-१, दाङ मिनप्रसाद/चन्द्री पतीराि

२ ८७०१३४ सनिल पोखरेल पुतलीबजार-४, स्याङ्जा रुद्रप्रसाद/गायत्री जयनारायण

३ ८७००७१ उदय पराजुली हिी-७, गोरखा रािप्रसाद/किला चन्द्रकान्त

४ ८७००९६ भवुिससिंह बिष्ट दशरथ चन्द-१०, बैतडी पे्रिमसिंह/जयन्तीदेवी नैनमसिंह

५ ८७००२९ ददिशेकुमार भण्डारी कनकासुन्दरी-८, जुम्ला गञ् जबहादुर/छली तुलाराि

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०१५८ ववष्णु डााँगी तुलसीपुर-११, दाङ यादबबहादुर/लेककुिारी रोबरमसिंह

२ ८७००३६ सौरभ गौतम राम्जादेउराली-३, पववत मशवप्रसाद/मवन्दुकुिारी मललाधर

यो.क्र.नं. रोल नं. बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ८७०१७६ सुमनल मदनानाथ

२ ८७००२६ खेिनारायण देवीदत्त

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

मसफाररश योग्य ाक्रििः

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ७५८/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७२९९/०७७-७८ (खुला), नेपाल इमिमनयररङ्ग सेवा, सरे्भ सिूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), नापी

अमधकृत पदको िाग पद सिंख्या ५ (पााँच) का लामग मलखखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लामग छनौट र्भएका ७ (सात) जना

उमे्मदवारहरुको मिमत २०७८।१२।१३ गते अन्तवावताव सिंचालन र्भएकोिा अन्तवावताविा उपखथथत ७ (सात) जना उमे्मदवारहरुको

अन्तवावताव , सािूमहक परीक्षण र मलखखत परीक्षा सिेतको प्राप्ािंकको आधारिा देहाय बिोमजिको योग्यताक्रि कायि हुन

आएकोले थथायी मनयुखिको लामग सिंघीय िामिला तथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिा मसफाररश गने गरी मिमत २०७८।१२।१३

िा मनणवय र्भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

यस मवज्ञापनिा मलखखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लामग छनौट र्भई अन्तवावताविा सखम्ममलन र्भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो नमतजा प्रकाशन 

र्भएको मिमतले ७ (सा ) मदन पमछ अको ७ (सा ) मदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनव समकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

अस्थायी योग्य ाक्रििः

उमे्मदवारको नाि थर

असभषके लम्साल
ककरण शमाा

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

Page 1 of  6 अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा



मिम िः २०७८।१२।१३

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०१९१ सिंझिा ढुङ्गािा मबताविोड-५, झापा देमवप्रसाद/दुगावदेवी गुरुप्रसाद

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०११३ सजृिा अधिकारी पोखरा-१९, कास्की मबषु्णप्रसाद/योसदा मित्रलाल

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस मवज्ञापनिा मलखखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लामग छनौट र्भई अन्तवावताविा सखम्ममलन र्भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो नमतजा प्रकाशन 

र्भएको मिमतले ७ (सा ) मदन पमछ अको ७ (सा ) मदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनव समकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ७५९/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३००/०७७-७८ (िमहला), नेपाल इमिमनयररङ्ग सेवा, सरे्भ सिूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), नापी

अमधकृत पदको िाग पद सिंख्या १ (एक) का लामग मलखखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लामग छनौट र्भएका ३ (तीन) जना

उमे्मदवारहरुको मिमत २०७८।१२।१३ गते  अन्तवावताव सिंचालन र्भएकोिा अन्तवावताविा उपखथथत ३ (तीन) जना उमे्मदवारहरुको

अन्तवावताव , सािूमहक परीक्षण र मलखखत परीक्षा सिेतको प्राप्ािंकको आधारिा देहाय बिोमजिको योग्यताक्रि कायि हुन

आएकोले थथायी मनयुखिको लामग सिंघीय िामिला तथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिा मसफाररश गने गरी मिमत २०७८।१२।१३

िा मनणवय र्भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
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मिम िः २०७८।१२।१३

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०१३८ पायल शे्रष्ठ धुमलखेल-७, काभे्रपलाञ्चोक रािकृष्ण/लक्ष्मी पूणवकुिार

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००८३ प्रदीप रािा ठूलामडही-८, स्याङ्जा रुकुिबहादुर/छमवसरा गुिबहादुर

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस मवज्ञापनिा मलखखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लामग छनौट र्भई अन्तवावताविा सखम्ममलन र्भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो नमतजा प्रकाशन 

र्भएको मिमतले ७ (सा ) मदन पमछ अको ७ (सा ) मदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनव समकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ७६०/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३०१/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल इमिमनयररङ्ग सेवा, सरे्भ सिूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), नापी

अमधकृत पदको िाग पद सिंख्या १ (एक) का लामग मलखखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लामग छनौट र्भएका ४ (चार) जना

उमे्मदवारहरुको मिमत २०७८।१२।१३ गते अन्तवावताव सिंचालन र्भएकोिा अन्तवावताविा उपखथथत ४ (चार) जना उमे्मदवारहरुको

अन्तवावताव , सािूमहक परीक्षण र मलखखत परीक्षा सिेतको प्राप्ािंकको आधारिा देहाय बिोमजिको योग्यताक्रि कायि हुन

आएकोले थथायी मनयुखिको लामग सिंघीय िामिला तथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिा मसफाररश गने गरी मिमत २०७८।१२।१३

िा मनणवय र्भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

Page 3 of  6 अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा



मिम िः २०७८।१२।१३

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०१२० भषुण देव राजमवराज-१६, सप्री सत्यनारायणप्रसाद/पे्रिा गिंगाप्रसाद

२ ८७०१६७ यशवन्त ससिंह सुन्दरपुर चुहडवा-५, सलावही उिेशकुिार/िञ् जु रािनारायण

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०१९७ निरञ्जि यादव औरही-६, धनुषा दयाराि/िालतीदेवी िुिंगालाल

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस मवज्ञापनिा मलखखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लामग छनौट र्भई अन्तवावताविा सखम्ममलन र्भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो नमतजा प्रकाशन 

र्भएको मिमतले ७ (सा ) मदन पमछ अको ७ (सा ) मदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनव समकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ७६१/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३०२/०७७-७८ (ििेशी), नेपाल इमिमनयररङ्ग सेवा, सरे्भ सिूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), नापी

अमधकृत पदको िाग पद सिंख्या २ (दुई) का लामग मलखखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लामग छनौट र्भएका ३ (तीन) जना

उमे्मदवारहरुको मिमत २०७८।१२।१३ गते अन्तवावताव सिंचालन र्भएकोिा अन्तवावताविा उपखथथत ३ (तीन) जना उमे्मदवारहरुको

अन्तवावताव , सािूमहक परीक्षण र मलखखत परीक्षा सिेतको प्राप्ािंकको आधारिा देहाय बिोमजिको योग्यताक्रि कायि हुन

आएकोले थथायी मनयुखिको लामग सिंघीय िामिला तथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिा मसफाररश गने गरी मिमत २०७८।१२।१३

िा मनणवय र्भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
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मिम िः २०७८।१२।१३

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००६६ राजकुमार ववश्वकमाा मनलकण्ठ-८, धामदङ रु्भबल/शान्तकुिारी मतलराि

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस मवज्ञापनिा मलखखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लामग छनौट र्भई अन्तवावताविा सखम्ममलन र्भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो नमतजा प्रकाशन 

र्भएको मिमतले ७ (सा ) मदन पमछ अको ७ (सा ) मदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनव समकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ७६२/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नं. १७३०३/०७७-७८ (दमल ), नेपाल इमिमनयररङ्ग सेवा, सरे्भ सिूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), नापी

अमधकृत पदको िाग पद सिंख्या १ (एक) का लामग मलखखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लामग छनौट र्भएका १ (एक) जना

उमे्मदवारको मिमत २०७८।१२।१३ गते अन्तवावताव सिंचालन र्भएकोिा अन्तवावताविा उपखथथत १ (एक) जना उमे्मदवारको

अन्तवावताव , सािूमहक परीक्षण र मलखखत परीक्षा सिेतको प्राप्ािंकको आधारिा देहाय बिोमजिको योग्यताक्रि कायि हुन

आएकोले थथायी मनयुखिको लामग सिंघीय िामिला तथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिा मसफाररश गने गरी मिमत २०७८।१२।१३

िा मनणवय र्भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
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२०७८।१२।१३

योग्य ाक्रि नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर
मसफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

खुला/ 

सिावेशी
कैमफय 

१ ८७०१६० तुल्सीराि रु्भसाल 17299/077-78 खुला

२ ८७०१३४ समनल पोखरेल 17299/077-78 खुला

३ ८७००७१ उदय पराजुली 17299/077-78 खुला

४ ८७००९६ रु्भवनमसिंह मबष्ट 17299/077-78 खुला

५ ८७००२९ मदनेशकुिार र्भण्डारी 17299/077-78 खुला

६ ८७०१९१ सिंझना ढुङ्गाना 17300/077-78 िमहला

७ ८७०१३८ पायल शे्रष्ठ 17301/077-78 आ.ज.

८ ८७०१२० रु्भषण देव 17302/077-78 िधेशी

९ ८७०१६७ यशवन्त मसिंह 17302/077-78 िधेशी

१० ८७००६६ राजकुिार मवश्वकिाव 17303/077-78 दमलत

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७६३/०७८-७९

आयोगको मवज्ञापन नम्बर १७२९९/०७७-७८ (खुला), १७३००/०७७-७८ (िमहला), १७३०१/०७७-७८ (आ.ज.),

१७३०२/०७७-७८ (ििेशी) र १७३०३/०७७-७८ (दमल ), नेपाल इमिमनयररङ्ग सेवा, सरे्भ सिूह, रा.प.तृतीय शे्रणी

(प्रा.), नापी अमधकृत पदिा मनयुखिका लामग मसफाररश र्भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ािंकको आधारिा

रहेको एकिुष्ट योग्यताक्रिको सूची मिमत २०७८।१२।१३ को मनणवयानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लामग यो सूचना

प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुिी: 
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