लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ९७२/०७८-७९
मिम िः २०७९।०२।१०

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१६६/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल कृबि सेवा, ला.पो. एण्ड डे .डे . समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसबिव वा सो
सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाबग बलखित परीक्षाबाट अन्तवाद तादको लाबग छनौट भएका ३ (तीन) जना उिेदवारहरुको
बमबत २०७९।०२।०८ गते अन्तवादताद संिालन भएकोमा अन्तवाद तादमा उपखथथत ३ (तीन) जना उिेदवारहरुको अन्तवाद ताद र बलखित
परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोबजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले बढु वा बनयु खिको लाबग संघीय माबमला
तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसफाररश गने गरी बमबत २०७९।०२।१० मा बनणदय भएको हुुँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको
लाबग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०००२

उम्मे दवारको नाि थर

जगदीश पाण्डे य

ठे गाना

बदद घाट-५, नवलपरासी

बाबु /आिाको नाि

बबष्णुप्रसाद/उमा

बाजेको नाि

लक्ष्मीप्रसाद

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००१६

____________________
(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मे दवारको नाि थर

पूजा शमाद

ठे गाना

घोराही-३, दाङ

____________________
(मबजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

नारायणप्रसाद/कमला

बाजेको नाि

फबणन्द्रकुमार

________________
(केशव शिाा )
उपसमिव

नोटिः
यस बवज्ञापनमा बलखित परीक्षाबाट अन्तवादतादको लाबग छनौट भई अन्तवादतादमा सखिबलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दवारले यो नबतजा प्रकाशन भएको
बमबतले ७ (सा ) बदन पबछ अको ७ (सा ) बदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नद सबकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ९७३/०७८-७९
मिम िः २०७९।०२।१०

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१६७/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृबि सेवा, ला.पो. एण्ड डे .डे . समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसबिव वा सो
सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाबग बलखित परीक्षाबाट अन्तवाद तादको लाबग छनौट भएका ६ (छ) जना उिेदवारहरुको
बमबत २०७९।०२।०९ र १० गते अन्तवादताद संिालन भएकोमा अन्तवादताद मा उपखथथत ६ (छ) जना उिेदवारहरुमध्ये रोल नं . ८७०००२
का उिेदवार बव.नं . १७१६६।०७८-७९ मा बसफाररश भइसकेकोले बाुँकी उिेदवारहरुको अन्तवादताद र बलखित परीक्षा समेतको
प्राप्तां कको आधारमा दे हाय बमोबजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी बनयु खिको लाबग संघीय माबमला तथा सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयमा बसफाररश गने गरी बमबत २०७९।०२।१० मा बनणदय भएको हुुँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लाबग यो सूिना
प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००२८

उम्मे दवारको नाि थर

सुलोिना श्रेष्ठ

ठे गाना

काठमाडौं-३, काठमाडौं

बाबु /आिाको नाि

नारायणबहादु र /मञ्जु

बाजेको नाि

लबलतबहादु र

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००१२

____________________
(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मे दवारको नाि थर

शंकर पाण्डे

ठे गाना

भरतपुर-१४, बितवन

____________________
(मबजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

लोकनाथ/िुनकुमारी

बाजेको नाि

लक्ष्मीनाथ

________________
(केशव शिाा )
उपसमिव

नोटिः
यस बवज्ञापनमा बलखित परीक्षाबाट अन्तवादतादको लाबग छनौट भई अन्तवादतादमा सखिबलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दवारले यो नबतजा प्रकाशन भएको
बमबतले ७ (सा ) बदन पबछ अको ७ (सा ) बदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नद सबकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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