लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. १०९६/०७८–७९
मिम िः २०७९।०३।०७
आयोगको मवज्ञापन नम्बर १६६६४/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल प्रिासन सेवा, सामान्य प्रिासन समूह, रा.प.टितीय श्रेणी, उपसटचव
वा सो सरह पदको माग पद सौंख्या १७ (सत्र) का लाटग टलखखत परीक्षाबाि अन्तवााताा को लाटग छनौि भएका २२ (बाइस) जना
उम्मे दवारहरुको टमटत २०७९।०२।२५ र २६ गते अन्तवााताा सौंचालन भएकोमा अन्तवााताा मा उपखथथत २२ (बाइस) जना
उम्मे दवारहरुको अन्तवााताा , In Basket Exercise र टलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ाौं कको आिारमा दे हाय बमोटजमको योग्यताक्रम
कायम हुन आएकोले बढु वा टनयुखिको लाटग सौंघीय माटमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा टसफाररि गने गरी टमटत
२०७९।०३।०७ मा टनणाय भएको हुुँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लाटग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७१५६९ होमनाथ काफ्ले

कावासोती-१, नवलपरासी

टिकाराम/तुलसीदे वी

नरभूपाल

२

८७०७६८ सुमन अटिकारी

चन्द्रेश्वर-१, लमजुङ

दे वीप्रसाद/हररमाया

कृष्णटवलाष

३

८७१३२३ सुमन टिताल

कोहलपु र-१२, बाुँ के

दे टवदत्त/रुपटिला

दे वनाथ

४

८७०७०१ सुवास पौडे ल

टलखु -६, ओखलढुौं गा

गोकुल/बुनादे वी

यज्ञबहादु र

५

८७०१८३ रोिन अयाा ल

फेटदखोला-४, स्याङजा

घनश्याम/साटवत्रीदे वी

टगरीिारी

६

८७१२४९ जनक थापा

दगातु न्डाडा-२, बाग्लुङ

टडलबहादु र /दे वकुमारी

सटसराम

७

८७१६९६ गोटवन्दप्रसाद गौतम

बाग्लुङ-७, बाग्लुङ

खडानन्द/कोटपला

जयनारायण

८

८७०७५८ टवमला रोका श्रेष्ठ

भूमे-३, रुकुम पू वा

कािीराम/काली

चुके

९

८७१४३४ अजुान राई

हतु वागढी-३, भोजपु र

ज्ञानबहादु र /रहनमाया

हकाबहादु र

१०

८७०७७६ अजुान सेन ओली

मदाने -५, गुल्मी

हररकृष्ण/टनमा

टनजबहादु र

११

८७१६७२ रामप्रसाद आचाया

जैटमनी-४, बाग्लुङ

नेत्रलाल/टभमकला

टिकाराम

१२

८७०९९९ नवराज पौड्याल

वाटलङ्ग-११, स्याङजा

टिकाराम/टगता

चुडामणी

१३

८७१२९५ अजय बतौला

हे िौौंडा-१९, मकवानपुर

नरबहादु र/जानुका

भवनाथ

१४

८७०५६३ एकदे व खनाल

आरुघाि-८, गोरखा

कुलप्रसाद/भगवती

चन्द्रकान्त

१५

८७१३३९ टवनोद कुुँवर

मदाने -४, गुल्मी

यग्यबहादु र/िनकुमारी

कणाबहादु र

यो.क्र.नं.

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१६

८७०६३२ नवराज अटिकारी

माछापु छरे-४, कास्की

आनन्दप्रसाद/टवष्णु

लछु मण

१७

८७१८६१ टभमबहादु र बुढा

वडाभैरव-३, दै लेख

रे िमबहादु र/नन्दकुमारी

चन्द्रबहादु र

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७१५४८ अटभराज डाुँगी

तातोपानी-२, जुम्ला

तुलाराम/मोटतपुरा

भवानीभि

२

८७१७७२ नवराज पौडे ल

पोखरा-२१, कास्की

वद्रीनाथ/इन्द्रकली

िमादत्त

३

८७१२८९ केिव रघुवौंिी

लटलतपु र-६, लटलतपु र

घनकृष्ण/िटमाष्ठा

सानुकृष्ण

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

(केशव शिाा )
उपसमचव

नोट :
यस टवज्ञापनमा टलखखत परीक्षाबाि अन्तवाा तााको लाटग छनौि भई अन्तवााताामा सखम्मटलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाौंक सम्बखित उम्मेदवारले यो नटतजा प्रकािन
भएको टमटतले ७ (सात) टदन पटछ अको ७ (सात) टदनसम्म आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाि हे ना सटकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

