लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज

(अन्तवाज ाज

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. १५९/०७७–७८
मिम िः २०७७।१०।१३

आर्ोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७३/०७६-७७ (िमहला), िेपाल न्यार् सेवा, सरकारी वनकल समूह, रा.प. नितीर् (अप्रा.) श्रेणी,
उपसनिव वा सो सरह पदको माग पद सांख्या १ (एक) का लानग नलखित परीक्षाबाट अन्तवाय तायको लानग छिौट भएका ६ (छ)
जिा उिेदवारहरुको नमनत २०७७।०९।२९ र १०।०१ गते अन्तवायताय सांिालि भएकोमा अन्तवाय तायमा उपखथित ६ (छ) जिा
उिेदवारहरुमध्ये रोल िां. ८७००१२ का उिेदवार नव.िां. १६६६१।०७६-७७ मा, रोल िां. ८७००१४ का उिे दवार नव.िां .
१६६६७।०७६-७७ मा, रोल िां. ८७०००७ का उिेदवार नव.िां. १६६६८।०७६-७७ मा र रोल िां. ८७००१५ का उिे दवार नव.िां.
१६६७१।०७६-७७ मा नसफाररश भइसकेकाले बााँकी उिे दवारहरुको अन्तवाय ताय , In Basket Exercise र नलखित परीक्षा
समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा दे हार् बमोनजमको र्ोग्यताक्रम कार्म हुि आएकोले थिार्ी निर्ु खिको लानग प्रधािमन्त्री तिा
मखन्त्रपररषद् को कार्ायलर्मा नसफाररश गिे गरी नमनत २०७७।१०।१३ मा निणयर् भएको हुाँ दा सम्बखित सबैको जािकारीको
लानग र्ो सूििा प्रकाशि गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०००१

उम्मेदवारको नाि थर
निमा निनमरे

ठे गाना
औरही-८, महोत्तरी

बाबु /आिाको नाि
रामबावु /लक्ष्मी

बाजेको नाि
धार्यप्रसाद

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००१३

(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

उम्मेदवारको नाि थर
तुलसा भण्डारी

ठे गाना
मानलका-६, गुल्मी

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि
खिमराज/र्मकला

बाजेको नाि
िरीकेशर

(रिेश िैनाली)
उपसमचव

नोट :
र्स नवज्ञापिमा नलखित परीक्षाबाट अन्तवायतायको लानग छिौट भई अन्तवाय ताय मा सखिनलत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताांक सम्बखित उिेदवारले र्ो िनतजा
प्रकाशि भएको नमनतले ७ (सात) नदि पनछ अको ७ (सात) नदिसि आर्ोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हे िय सनकिे व्यहोरा जािकारी
गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज

(अन्तवाज ाज

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. १६०/०७७–७८
मिम िः २०७७।१०।१३

आर्ोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७५/०७६-७७ (अपांग), िेपाल न्यार् सेवा, सरकारी वनकल समूह, रा.प. नितीर् (अप्रा.) श्रेणी,
उपसनिव वा सो सरह पदको माग पद सांख्या १ (एक) का लानग नलखित परीक्षाबाट अन्तवाय तायको लानग छिौट भएका १ (एक)
जिा उिेदवारको नमनत २०७७।१०।०१ गते अन्तवायताय सांिालि भएकोमा अन्तवायताय मा उपखथित १ (एक) जिा उिेदवारको
अन्तवाय ताय , In Basket Exercise र नलखित परीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा दे हार् बमोनजमको र्ोग्यताक्रम कार्म हुि
आएकोले थिार्ी निर्ु खिको लानग प्रधािमन्त्री तिा मखन्त्रपररषद् को कार्ाय लर्मा नसफाररश गिे गरी नमनत २०७७।१०।१३ मा
निणयर् भएको हुाँ दा सम्बखित सबैको जािकारीको लानग र्ो सूििा प्रकाशि गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००११

(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

उम्मेदवारको नाि थर
श्यामप्रसाद दहाल

ठे गाना
हे टौांडा-१६, मकवािपु र

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि
नसताराम/दे उती

बाजेको नाि
कृष्णहरी

(रिेश िैनाली)
उपसमचव

नोट :
र्स नवज्ञापिमा नलखित परीक्षाबाट अन्तवायतायको लानग छिौट भई अन्तवाय ताय मा सखिनलत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताांक सम्बखित उिेदवारले र्ो िनतजा
प्रकाशि भएको नमनतले ७ (सात) नदि पनछ अको ७ (सात) नदिसि आर्ोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हे िय सनकिे व्यहोरा जािकारी
गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज

(अन्तवाज ाज

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. १६१/०७७-७८
मिम िः २०७७।१०।१३

आर्ोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७३/०७६-७७ (िमहला) र १६६७५/०७६-७७ (अपांग), िेपाल न्यार् सेवा, सरकारी वनकल
समूह, रा.प. नितीर् (अप्रा.) श्रेणी, उपसनिव वा सो सरह पदको माग पदमा नमनत २०७७।१०।१३ मा निर्ुखिका लानग नसफाररस
भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताांकको आधारमा रहे को एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सूिी निम्नािुसार कार्म भएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं.

१

८७००११

२

८७०००१

(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

मसफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

खुला/सिावेशी

श्यामप्रसाद दहाल

16675/076-77

अपाांग

निमा निनमरे

16673/076-77

मनहला

उम्मेदवारको नाि थर

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

(रिेश िैनाली)
उपसमचव

कैमफय

