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

१ ८७०४३७ राहुल पजंियार वल्हा वन्ठाल-६, धनुषा गणेश/रेखा गुदरी हाइवे

२ ८७०४४५ अनपुम कुमार छिपहरमाई-२, पर्ाा प्रभुप्रर्ाद/मालतीदेवी शंकर हाइवे

३ ८७२००१ आदित्य पाण्डे जनकपुरधाम-२५, धनुषा जनादान/छवभा श्यामनन्दन हाइवे

४ ८७२०५९ उज्िवलकुमार झा बलरा-४, र्लााही उमेश/कंचन देवनारायण हाइवे

५ ८७४६३२ शभुम वशै्य नेपालगञ्ज-४, बााँके जयकुमार/मन्जु लालताप्रर्ाद हाइवे

६ ८७३९०७ राजिवकुमार झा माधवनारायण-१, रौतहट नवलछकशोर/मीनादेवी योगेन्द्र हाइवे

७ ८७१०९० रणधीरकुमार स हं भूचक्रपुर-३, धनुषा जयकुमार/रु्छनता छवशेश्वर हाइवे

८ ८७२४६७  न्तोष  ाह इनरुवा-३, रु्नर्री राजेन्द्रप्रर्ाद/रं्जुदेवी बच्चालाल हाइवे

९ ८७२२७६ पकंि  ाह डाके्नश्वरी-७, र्प्तरी गंगाराम/छबमलादेवी बुछदलाल हाइवे

१० ८७११६९ कृष्णाकुमार  ईशर डाके्नश्वरी-१०, र्प्तरी कुशुमलाल/पे्रमलतादेवी गंगाई इररगेशन

११ ८७४२६५ प्रमोि िय वाल महागढीमाई-३, बारा छकशोरीलाल/र्कुन्ती देवन्न इररगेशन

१२ ८७२५५३ रवव  ाह वलवा-३, महोत्तरी कुशेश्वरप्रर्ाद/लछलतादेवी छदपनारायण इररगेशन

१३ ८७१०९४ सशवशकंर िा औरही-४, धनुषा अशोककुमार/रु्छनतादेवी छवजुा जनरल

१४ ८७७२१० हररशकंर ठाकुर राजदेवी-७, रौतहट मदेर्र/छमनादेवी राम जनरल

लोक िेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मिफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मिफाररश शाखा)

िूचना नं. २४८/०७९-८०

आयोगको मवज्ञापन नं. १७२७२/०७८-७९ (िधेशी), नेपाल इछञ्जछनयररङ्ग रे्वा, छर्छभल र्मूह, जनरल/हाइवे/इररगेशन उपर्मूह,

रा.प.तृतीय शे्रणी, इछञ्जछनयर पदको माग पद रं्ख्या १४ (चौध) का लाछग छलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाछग िनौट भएका २५ (पच्चीर्)

जना उमे्मदवारहरुको छमछत २०७९।०५।०५ देखख १९ गतेर्म्म  अन्तवााताा रं्चालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित २५ (पच्चीर्) जना

उमे्मदवारहरुमधे्य रोल नं. ८७४५८८, ८७६७५६, ८७२२५२, ८७५५५५ र ८७२७६४ का उमे्मदवारहरु छव.नं. १७२६९।०७८-७९ मा

छर्फाररश भइर्केकाले बााँकी उमे्मदवारहरुको अन्तवााताा , र्ामूछहक परीक्षण र छलखखत परीक्षा र्मेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय

बमोछजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी छनयुखिको लाछग रं्घीय माछमला तिा र्ामान्य प्रशार्न मन्त्रालयमा छर्फाररश गने गरी

छमछत २०७९।०५।२० मा छनणाय भएको हुाँदा र्म्बखित र्बैको जानकारीको लाछग यो रू्चना प्रकाशन गररएको ि ।

मिफाररश योग्य ाक्रििः
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क्र. िं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि
मिफाररश हुन िके्न 

िंभाव्य उपििुह

१ ८७०३८६ मकेुश यािव भौडाहा-८, बारा शमु्भप्रर्ाद/पाछवत्रीदेवी खोवाडी जनरल/हाइवे/इररगेर्न

२ ८७१३१७ ववन्िेश्वर यािव वररयारपट्टी-५, छर्राहा घुरन/महावतीदेवी बौएलाल जनरल/हाइवे/इररगेर्न

३ ८७०३९५ प्रकाशकुमार यािव वररयारपट्टी-३, छर्राहा छनभा/चन्दरदेवी शुकदेव जनरल/हाइवे/इररगेर्न

४ ८७५४९३ ननरंिन कुमार पचरौता-१, बारा श्यामरु्न्दर/शोभादेवी अचे्छलाल जनरल/हाइवे/इररगेर्न

५ ८७१९०२ आकाश आनन्ि महागढीमाई-४, बारा छबजयछकशोर/र्ीमा रुपनारायण जनरल/हाइवे/इररगेर्न

६ ८७२५९९ अरूणप्र ाि  ाह गढीमाई-४, रौतहट हररछकशोर/जानकी छशवनारायण जनरल/हाइवे/इररगेर्न

(मबजय गौ ि)

शाखा अमधकृ 

नोटिः  

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमधकृ 

(युवराज पोखरेल)

उपिमचव

यर् छवज्ञापनमा छलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाछग िनौट भई अन्तवााताामा र्खम्मछलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क र्म्बखित उमे्मदवारले यो नछतजा प्रकाशन भएको छमछतले 

७ (िा ) छदन पछि अको ७ (िा ) छदनर्म्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना र्छकने व्यहोरा जानकारी गराइन्ि ।
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