
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. २, जनकपरुधाम। 
(परीक्षा शाखा) 

सूचना नं.१४/०७८-७९ 
मिम िः २०७८।०९।०३ 

आयोगको मिज्ञापन नं. १/०७७–७८(खुला), इञ्जिमनयरिङ्ग सेिा, ञ्जसञ्जिल सिूह, जनिल,हाइिे,स्यामनटिी,इरिगेशन उपसिूह अञ्जिकृ  सा   ं

 ह (प्रा.), इञ्जिमनयि पदको िाग पद संख्या ८(आठ) का लामग ञ्जलञ्जख  पिीक्षाबाट अन्तिाा ााको लामग छन ट िएका ११(एघाि) जना 

उम्मेदिािहरुको मिम  २०७८।०८।१४ देञ्जख १६ ग ेसम्म अन्तिाा ाा संचालन िएकोिा अन्तिाा ाािा उपस्थि  ६(छ) जना उम्मदेिािहरुको 

ञ्जलञ्जख  पिीक्षा, सािूमहक पिीक्षण ि अन्तिाा ाा सिे को प्राप्ताङ्कको आिाििा देहाय बिोञ्जजिको योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले िायी 

मनयुमिको लामग िुख्यिन्त्री  था िञ्जन्त्रपरिषद्को कायाालय प्रदेश नं. २, जनकपुििाििा ञ्जसफारिश गने गिी मिम  २०७८।०९।०३ िा 

मनणाय िएको हुुँदा सम्बस्थि  सबैको जानकािीको लामग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

ञ्जसफारिश योग्य ाक्रििः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 
ञ्जसफारिश 

उपसिहू 

१. १७०३ मिदिु सुबेदी चुई पोखिा-१६,कास्की सुब्बा / सामित्रा ििादत्त हाइिे 

२. २५८८ अमनश कालीकोटे मििाटनगि-६,िोिङ शेि बहादिु /  ािा देिी लोक बहादिु हाइिे 

३. २५४३ 
सुिाष कुिाि खड्का 

के्षत्री 
नागाजुान-२,काठिाड  ं

प्रमदप कुिाि / मिषु्ण 

कुिािी 
िन बहादिु हाइिे 

४. २५७४ उमद  कुिाि ठाकुि लोहािपट्टी-५,िहोत्तिी िैजु / जनकदलुािी देिी िकसुदन जनिल 

५. १५८६  ेज नािायण साह गढी-४,सुनसिी 
गुलाि चन्द्र/जसोञ्जिया 

कुिािी 
िहादेि जनिल 

 

अिायी योग्य ाक्रििः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१. ११६५ मििेक मघमििे जनादान / ल ा सुयाप्रसाद 

२. १९५२ सुिाष अञ्जिकािी मदनेश /िुिेखा िहेन्द्र 

३. २१७६ मनिज गुप्ता योगेन्द्र / गी ा देिनािायण 

 
 

 

 

(प्रसन्न िाज कणा)    (गंगेश गुं जन झा)                            (निेश िाज खिेल)                            

कमु्प्यटि अञ्जिकृ        अञ्जिकृ  आठ  ं                                       सञ्जचि 

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. २, जनकपरुधाम। 
(परीक्षा शाखा) 

 

सूचना नं.१५/०७८-७९ 
मिम िः २०७८।०९।०३ 

आयोगको मिज्ञापन नं. २/०७७–७८(िमहला), इञ्जिमनयरिङ्ग सेिा, ञ्जसञ्जिल सिूह, जनिल,हाइिे,स्यामनटिी,इरिगेशन उपसिूह अञ्जिकृ  

सा   ं ह (प्रा.), इञ्जिमनयि पदको िाग पद संख्या ३( ीन) का लामग ञ्जलञ्जख  पिीक्षाबाट अन्तिाा ााको लामग छन ट िएका ४(चाि) जना 

उम्मेदिािहरुको मिम  २०७८।०८।१४ देञ्जख १६ ग ेसम्म अन्तिाा ाा संचालन िएकोिा अन्तिाा ाािा उपस्थि  ४(चाि) जना उम्मदेिािहरुको 

ञ्जलञ्जख  पिीक्षा, सािूमहक पिीक्षण ि अन्तिाा ाा सिे को प्राप्ताङ्कको आिाििा देहाय बिोञ्जजिको योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले िायी 

मनयुमिको लामग िुख्यिन्त्री  था िञ्जन्त्रपरिषद्को कायाालय प्रदेश नं. २, जनकपुििाििा ञ्जसफारिश गने गिी मिम  २०७८।०९।०३ िा 

मनणाय िएको हुुँदा सम्बस्थि  सबैको जानकािीको लामग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

ञ्जसफारिश योग्य ाक्रििः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 
ञ्जसफारिश 

उपसिहू 

१. २५५३ ज्यो ी साह हरिनगिा-५, सुनसिी िािदेि / चन्द्रलेखा दखुीलाल हाइिे 

२. १७२२ आि ी च ििी िीिगंज-१५, पसाा ििुसुदन प्रसाद / बेिी िायािाि जनिल 

३. २५८० संझना लामिछान े  ुलसीपुि-१२,दाङ मगिीिाज / सी ा कोिल प्रसाद स्यामनटिी 

 

िैकस्थिक योग्य ाक्रििः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१. २५७९ एिीना कुिािी खड् गी िाजमििाज-७,सप्तिी मदनेश / समब ा बस्थि कुिाि 

 

 
 

 

 

(प्रसन्न िाज कणा)    (गंगेश गुं जन झा)                            (निेश िाज खिेल)                            

कमु्प्यटि अञ्जिकृ        अञ्जिकृ  आठ  ं                                       सञ्जचि 

 

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. २, जनकपरुधाम। 
(परीक्षा शाखा) 

 

सूचना नं.२५/०७८-७९ 
 

मिम िः २०७८।०९।११ 

आयोगको मिज्ञापन नं. ३/०७७–७८(आ.ज.), इञ्जिमनयरिङ्ग सेिा, ञ्जसञ्जिल सिूह, जनिल,हाइिे,स्यामनटिी,इरिगेशन उपसिूह अञ्जिकृ  

सा   ं ह (प्रा.), इञ्जिमनयि पदको िाग पद संख्या २(दईु) का लामग ञ्जलञ्जख  पिीक्षाबाट अन्तिाा ााको लामग छन ट िएका ५(पाुँ च) जना 

उम्मेदिािहरुको मिम  २०७८।०८।१४ देञ्जख १६ ग ेसम्म अन्तिाा ाा संचालन िएकोिा अन्तिाा ाािा उपस्थि  ३( ीन) जना उम्मदेिािहरुको 

ञ्जलञ्जख  पिीक्षा, सािूमहक पिीक्षण ि अन्तिाा ाा सिे को प्राप्ताङ्कको आिाििा देहाय बिोञ्जजिको योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले िायी 

मनयुमिको लामग िुख्यिन्त्री  था िञ्जन्त्रपरिषद्को कायाालय प्रदेश नं. २, जनकपुििाििा ञ्जसफारिश गने गिी मिम  २०७८।०९।०३ िा 

मनणाय िएकोिा देहाय अनुसाि संसोिन गने आयोगको मिम  २०७८/०९/११ िा मनणाय िएको हुुँदा सम्बस्थि  सबैको जानकािीको लामग 

यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

ञ्जसफारिश योग्य ाक्रििः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 
ञ्जसफारिश 

उपसिहू 

१. २५२५ प्रशान्त ञ्जथङ ईश्विपुि-४,सलााही छल बहादिु / ञ्जछशल पेस्थजजन दोजे हाइिे 

२. १७६७ ििेश कुिाि िण्डल िाजगढ-५, सप्तिी 
िािसुन्दि / एकििी 

देिी 
ञ्जजिछ 

जनिल 

 

िैकस्थिक योग्य ाक्रििः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१. २५७९ एिीना कुिािी खड् गी िाजमििाज-७,सप्तिी मदनेश / समब ा बस्थि कुिाि 

 

 
 

 

 

(प्रसन्न िाज कणा)    (गंगेश गुं जन झा)                            (निेश िाज खिेल)                            

कमु्प्यटि अञ्जिकृ        अञ्जिकृ  आठ  ं                                       सञ्जचि 

 

 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. २, जनकपरुधाम। 
(परीक्षा शाखा) 

 

 

 

 

 

सूचना नं.१७/०७८-७९ 
मिम िः २०७८।०९।०३ 

आयोगको मिज्ञापन नं. ४/०७७–७८(ििेसी), इञ्जिमनयरिङ्ग सेिा, ञ्जसञ्जिल सिूह, जनिल,हाइिे,स्यामनटिी,इरिगेशन उपसिूह अञ्जिकृ  सा   ं

 ह (प्रा.), इञ्जिमनयि पदको िाग पद संख्या १(एक) का लामग ञ्जलञ्जख  पिीक्षाबाट अन्तिाा ााको लामग छन ट िएका ९(न ) जना 

उम्मेदिािहरुको मिम  २०७८।०८।१४ देञ्जख १६ ग ेसम्म अन्तिाा ाा संचालन िएकोिा अन्तिाा ाािा उपस्थि  ३( ीन) जना उम्मदेिािहरुको 

ञ्जलञ्जख  पिीक्षा, सािूमहक पिीक्षण ि अन्तिाा ाा सिे को प्राप्ताङ्कको आिाििा देहाय बिोञ्जजिको योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले िायी 

मनयुमिको लामग िुख्यिन्त्री  था िञ्जन्त्रपरिषद्को कायाालय प्रदेश नं. २, जनकपुििाििा ञ्जसफारिश गने गिी मिम  २०७८।०९।०३ िा 

मनणाय िएको हुुँदा सम्बस्थि  सबैको जानकािीको लामग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

ञ्जसफारिश योग्य ाक्रििः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 
ञ्जसफारिश 

उपसिहू 

१. ११७२ िाजु कुिाि यादि ञ्जसिहा-१९,ञ्जसिहा 
मिज मकशोि / कुशुि 

देिी 

सत्य नािायण हाइिे 

 

िैकस्थिक योग्य ाक्रििः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१. १५०० मिने्दश् िि यादि िरियािपट्टी-५,ञ्जसिहा घुिन / िहाि ी देिी ि एलाल 

२. २१०० मबनय कुिाि ञ्जसंह कजान्हा-११,ञ्जसिहा िािदेि / िािा देिी िािेश्वि 

 

 

 

(प्रसन्न िाज कणा)    (गंगेश गुं जन झा)                            (निेश िाज खिेल)                              

कमु्प्यटि अञ्जिकृ        अञ्जिकृ  आठ  ं                                       सञ्जचि 

 

 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. २, जनकपरुधाम। 
(परीक्षा शाखा) 

 

सूचना नं.१९/०७८-७९ 
  मिम िः २०७८।०९।०३ 

आयोगको मिज्ञापन नं. ५/०७७–७८(खुला), इञ्जिमनयरिङ्ग सेिा, ञ्जसञ्जिल सिूह, मिल्डीङ्ग एण्ड आमका टेक्ट उपसिूह अञ्जिकृ  सा   ं ह 

(प्रा.), इञ्जिमनयि पदको िाग पद संख्या ४(चाि) का लामग ञ्जलञ्जख  पिीक्षाबाट अन्तिाा ााको लामग छन ट िएका ४(चाि) जना 

उम्मेदिािहरुको मिम  २०७८।०८।१७ ग े अन्तिाा ाा संचालन िएकोिा अन्तिाा ाािा उपस्थि  ४(चाि) जना उम्मेदिािहरुको ञ्जलञ्जख  

पिीक्षा, सािूमहक पिीक्षण ि अन्तिाा ाा सिे को प्राप्ताङ्कको आिाििा देहाय बिोञ्जजिको योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले िायी मनयुमिको 

लामग िुख्यिन्त्री  था िञ्जन्त्रपरिषद्को कायाालय प्रदेश नं. २, जनकपुििाििा ञ्जसफारिश गने गिी मिम  २०७८।०९।०३ िा मनणाय िएको 

हुुँदा सम्बस्थि  सबैको जानकािीको लामग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

ञ्जसफारिश योग्य ाक्रििः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१. ३६४० परििेश फुयाल कनकाई-३, झापा पुिन कुिाि/मिना शिाानन्द 

२. ३३४९ मनश्चल आकाश श्रेष्ठ बेलिािी-७, िोिङ चुडा बहादिु/उिा कुिािी केशि बहादिु 

३. ३४१५ िमनषा साह डाकनेश्विी-२, सप्तिी नागेश्वि/सिस्व ी िाि कृष्ण 

४. ३४७६ सुम्मी मिश्र िनिाञ्जसस्वा-१०, िहोत्तिी श्याि सुन्दि/मििला देिी ञ्जस ािाि 

 
 
 
 

 

(प्रसन्न िाज कणा)    (गंगेश गुं जन झा)                            (निेश िाज खिेल)                            

कमु्प्यटि अञ्जिकृ        अञ्जिकृ  आठ  ं                                       सञ्जचि 

 

 

 

 

 

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. २, जनकपरुधाम। 
(परीक्षा शाखा) 

सूचना नं.२०/०७८-७९ 
  मिम िः २०७८।०९।०३ 

आयोगको मिज्ञापन नं. १०/०७७–७८(खुला), इञ्जिमनयरिङ्ग सेिा, ञ्जजयोलोजी सिूह, हाइडरोञ्जजयोलोजी उपसिूह अञ्जिकृ  सा   ं ह (प्रा.),  

हाइडरोञ्जजयोलोञ्जजष्ट पदको िाग पद संख्या १(एक) का लामग ञ्जलञ्जख  पिीक्षाबाट अन्तिाा ााको लामग छन ट िएका ३( ीन) जना 

उम्मेदिािहरुको मिम  २०७८।०८।१९ ग  े अन्तिाा ाा संचालन िएकोिा अन्तिाा ाािा उपस्थि  २(दईु) जना उम्मेदिािहरुको ञ्जलञ्जख  

पिीक्षा, सािूमहक पिीक्षण ि अन्तिाा ाा सिे को प्राप्ताङ्कको आिाििा देहाय बिोञ्जजिको योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले िायी मनयुमिको 

लामग िुख्यिन्त्री  था िञ्जन्त्रपरिषद्को कायाालय प्रदेश नं. २, जनकपुििाििा ञ्जसफारिश गने गिी मिम  २०७८।०९।०३ िा मनणाय िएको 

हुुँदा सम्बस्थि  सबैको जानकािीको लामग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

ञ्जसफारिश योग्य ाक्रििः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१. ४०२० सिी ा पस्थण्ड  साुँ फेिगि-६,अछाि चन्द्रकान्त/िनदेिी मदलािाि 

 
 

िैकस्थिक योग्य ाक्रििः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१. ४०१८ मिमपन के.सी. िन्थली-४,िािेछाप मदनेश कुिाि/ठूलीिैंया सन बहादिु 

 
 

 

 

(प्रसन्न िाज कणा)    (गंगेश गुं जन झा)                            (निेश िाज खिेल)                            

कमु्प्यटि अञ्जिकृ        अञ्जिकृ  आठ  ं                                       सञ्जचि 

 

 

 

 

 

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. २, जनकपरुधाम। 
(परीक्षा शाखा) 

 

 

सूचना नं.२१/०७८-७९ 
  मिम िः २०७८।०९।०३ 

आयोगको मिज्ञापन नं. ११/०७७–७८(िमहला), इञ्जिमनयरिङ्ग सेिा, ञ्जजयोलोजी सिूह, हाइडरोञ्जजयोलोजी उपसिूह अञ्जिकृ  सा   ं  ह 

(प्रा.),  हाइडरोञ्जजयोलोञ्जजष्ट पदको िाग पद संख्या १(एक) का लामग ञ्जलञ्जख  पिीक्षाबाट अन्तिाा ााको लामग छन ट िएका ४(चाि) जना 

उम्मेदिािहरुको मिम  २०७८।०८।१९ ग े अन्तिाा ाा संचालन िएकोिा अन्तिाा ाािा उपस्थि  ३( ीन) जना उम्मेदिािहरुको ञ्जलञ्जख  

पिीक्षा, सािूमहक पिीक्षण ि अन्तिाा ाा सिे को प्राप्ताङ्कको आिाििा देहाय बिोञ्जजिको योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले िायी मनयुमिको 

लामग िुख्यिन्त्री  था िञ्जन्त्रपरिषद्को कायाालय प्रदेश नं. २, जनकपुििाििा ञ्जसफारिश गने गिी मिम  २०७८।०९।०३ िा मनणाय िएको 

हुुँदा सम्बस्थि  सबैको जानकािीको लामग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

ञ्जसफारिश योग्य ाक्रििः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१. ४००१ मदमपका साह गोलबजाि-४,ञ्जसिहा दीप नािायण /िाि कुिािी सुयाा 

 
 

िैकस्थिक योग्य ाक्रििः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१. ४००७ श्रद्धा ढकाल िण्डनदेउपुि-३,काभ्रे िेघनाथ/मिन कुिािी डण्ड पाणी 

 
 

अिायी योग्य ाक्रििः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१. ४०११ ञ्जिि बहादिु िाना म लक ब/चुडािाया नन्द ञ्जसंह 

२. ४०१० प्रकाश बिाल होिनाथ/हेिि ा गंगा प्रसाद 

 

 

 

(प्रसन्न िाज कणा)    (गंगेश गुं जन झा)                            (निेश िाज खिेल)                            

कमु्प्यटि अञ्जिकृ        अञ्जिकृ  आठ  ं                                       सञ्जचि 

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. २, जनकपरुधाम। 
(परीक्षा शाखा) 

सूचना नं.१८/०७८-७९ 
  मिम िः २०७८।०९।०३ 

आयोगको मिज्ञापन नं. १/०७७–७८(खुला), २/०७७–७८(िमहला), ३/०७७–७८(आ.ज.), ४/०७७–७८(ििेसी), इञ्जिमनयरिङ्ग सेिा, 

ञ्जसञ्जिल सिूह, जनिल,हाइिे,स्यामनटिी,इरिगेशन उपसिूह अञ्जिकृ  सा   ं ह (प्रा.), इञ्जिमनयि पदिा मनयुमिका लामग ञ्जसफारिश िएका 

उम्मेदिािहरुले प्राप्त गिेको कुल प्राप्तांकको आिाििा िहेको एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सूची मिम  २०७८।०९।०३को मनणायानुसाि सम्बस्थि  

सबैको जानकािीको लामग यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

एकिषु्ट  योग्य ाक्रिको सूचीिः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि ञ्जसफारिश गरिएको मिज्ञापन नं. खुला/सिािेशी ञ्जसफारिश उपसिहू 

१. १७०३ मिदिु सुबेदी चुई १/०७७-७८ खुला हाइिे 

२. २५८८ अमनश कालीकोटे १/०७७-७८ खुला हाइिे 

३. २५४३ सुिाष कुिाि खड्का के्षत्री १/०७७-७८ खुला हाइिे 

४. २५७४ उमद  कुिाि ठाकुि १/०७७-७८ खुला जनिल 

५. ११७२ िाजु कुिाि यादि ४/०७७-७८ ििेसी हाइिे 

६. १५८६  ेज नािायण साह १/०७७-७८ खुला जनिल 

७. २५२५ प्रशान्त ञ्जथङ ३/०७७-७८ आ.ज. हाइिे 

८. २५५३ ज्यो ी साह २/०७७-७८ िमहला हाइिे 

९. १७२२ आि ी च ििी २/०७७-७८ िमहला जनिल 

१०. १७६७ ििेश कुिाि िण्डल ३/०७७-७८ आ.ज. जनिल 

११. २५८० संझना लामिछान े २/०७७-७८ िमहला स्यामनटिी 

  

 

 

(प्रसन्न िाज कणा)    (गंगेश गुं जन झा)                            (निेश िाज खिेल)                            

कमु्प्यटि अञ्जिकृ        अञ्जिकृ  आठ  ं                                       सञ्जचि 

 

 

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. २, जनकपरुधाम। 
(परीक्षा शाखा) 

 

 

सूचना नं.२२/०७८-७९ 
  मिम िः २०७८।०९।०३ 

आयोगको मिज्ञापन नं. १०/०७७–७८(खुला), ११/०७७–७८(िमहला), इञ्जिमनयरिङ्ग सेिा, ञ्जजयोलोजी सिूह, हाइडरोञ्जजयोलोजी उपसिूह 

अञ्जिकृ  सा   ं  ह (प्रा.),  हाइडरोञ्जजयोलोञ्जजष्ट पदिा मनयुमिका लामग ञ्जसफारिश िएका उम्मेदिािहरुले प्राप्त गिेको कुल प्राप्तांकको 

आिाििा िहेको एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सूची मिम  २०७८।०९।०३को मनणायानुसाि सम्बस्थि  सबैको जानकािीको लामग यो सूचना प्रकाशन 

गरिएको छ । 

एकिषु्ट  योग्य ाक्रिको सूचीिः 

यो.क्र.न. िोल नं. उम्मेदिािको नाि थि ञ्जसफारिश गरिएको मिज्ञापन नं. खुला/सिािेशी 

१. ४०२० सिी ा पस्थण्ड  १०/०७७-७८ खुला 

२. ४००१ मदमपका साह ११/०७७-७८ िमहला 

  

 

 

(प्रसन्न िाज कणा)    (गंगेश गुं जन झा)                            (निेश िाज खिेल)                            

कमु्प्यटि अञ्जिकृ        अञ्जिकृ  आठ  ं                                       सञ्जचि 

  



प्रदेश लोक सेवा आयोग 

प्रदेश नं. २, जनकपरुधाम। 
(परीक्षा शाखा) 

सूचना नं.@#/०७८-७९ 
  मिम िः २०७८।०९।०३ 

आयोगको मिज्ञापन नं. ६/०७७–७८(िमहला), ७/०७७–७८(आ.ज.), ८/०७७–७८(ििशेी) ि ९/०७७–७८(दञ्जल ),  इञ्जिमनयरिङ्ग सेिा, 

ञ्जसञ्जिल सिूह, मिल्डीङ्ग एण्ड आमका टेक्ट उपसिूह अञ्जिकृ  सा   ं ह (प्रा.), इञ्जिमनयि पदको लामग ञ्जलञ्जख  पिीक्षाबाट अन्तिाा ााको 

लामग छन ट िएका उम्मेदिािहरु मिज्ञापन नं. ५/०७७–७८(खुला) िा ञ्जसफारिश िई ञ्जसफारिश हुन िाुँकी कोही उम्मेदिाि निहेकोले उि 

मिज्ञापनहरुिा कोही पमन ञ्जसफारिश निएको मिम  २०७८।०९।०३ िा मनणाय िएको हुुँदा सम्बस्थि  सबैको जानकािीको लामग यो सूचना 

प्रकाशन गरिएको छ । 

 
 

 

(प्रसन्न िाज कणा)    (गंगेश गुं जन झा)                            (निेश िाज खिेल)                            

कमु्प्यटि अञ्जिकृ        अञ्जिकृ  आठ  ं                                       सञ्जचि 

 


