लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ११४२/०७८–७९
मिम िः २०७९।०३।१५
आर्ोगको मबज्ञापन नम्बर १६६८१/०७८-७९ (िमहला), नेपाल सांघीर् सांसद सेिा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. थितीर् श्रेणी,
उपसथचि िा सो सरह पदको माग पद सांख्या १ (एक) का लाथग थलम्बर्खत परीक्षाबाट अन्तिायताय को लाथग छनौट भएका ४ (चार) जना
उिे दिारहरुको थमथत २०७९।०३।१४ र १५ गते अन्तिायताय सांचालन भएकोमा अन्तिायताय मा उपम्बथित ४ (चार) जना
उिे दिारहरुमध्ये रोल नां. ८७००४८ का उिेदिार थि.नां. १६६७५।०७८-७९ मा थसफाररश भइसकेकाले बााँकी उिे दिारहरुको
अन्तिायताय , In Basket Exercise र थलम्बर्खत परीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा दे हार् बमोथजमको र्ोग्यताक्रम कार्म हुन
आएकोले थिार्ी थनर्ुम्बक्तको लाथग सांघीर् सांसद सथचिालर्मा थसफाररश गने गरी थमथत २०७९।०३।१५ मा थनणयर् भएको हुाँ दा
सिम्बित सबैको जानकारीको लाथग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७००५३ शारदा भण्डारी

ठे गाना

मध्यपु रथिमी-२, भक्तपु र

बाबु /आिाको नाि

तुलसीप्रसाद/अमृतकुमारी

बाजेको नाि

गणे शप्रसाद

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७००६५ थिनु आचार्य

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

ठे गाना

िीरे न्द्रनगर-२, सुर्खेत

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

दर्ाराम/अम्बिकादे िी

बाजेको नाि

र्खडानन्द

(केशव शिाा )
उपसमचव

नोट :
र्स थिज्ञापनमा थलम्बर्खत परीक्षाबाट अन्तिाय तायको लाथग छनौट भई अन्तिायतायमा सम्बिथलत भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताांक सिम्बित उिेदिारले र्ो नथतजा
प्रकाशन भएको थमथतले ७ (सात) थदन पथछ अको ७ (सात) थदनसि आर्ोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हे नय सथकने व्यहोरा जानकारी
गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)
सूचना नं. ११४३/०७८–७९
मिम िः २०७९।०३।१५

आर्ोगको मबज्ञापन नम्बर १६६८२/०७८-७९ (दमल ), नेपाल सांघीर् सांसद सेिा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. थितीर् श्रेणी,
उपसथचि िा सो सरह पदको माग पद सांख्या १ (एक) का लाथग थलम्बर्खत परीक्षाबाट अन्तिाय तायको लाथग छनौट भएका ३ (तीन)
जना उिे दिारहरुको थमथत २०७९।०३।१४ र १५ गते अन्तिाय ताय सांचालन भएकोमा अन्तिाय तायमा उपम्बथित २ (दु ई) जना
उिेदिारहरुको अन्तिायताय , In Basket Exercise र थलम्बर्खत परीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा दे हार् बमोथजमको
र्ोग्यताक्रम कार्म हुन आएकोले थिार्ी थनर्ुम्बक्तको लाथग सांघीर् सांसद सथचिालर्मा थसफाररश गने गरी थमथत २०७९।०३।१५
मा थनणय र् भएको हुाँ दा सिम्बित सबैको जानकारीको लाथग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७००११ प्रेमकुमार रसाइली

ठे गाना

मेथचनगर-५, झापा

बाबु /आिाको नाि

कृष्णकुमार/दे िीकुमारी

बाजेको नाि

नरबहादु र

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७००६७ तेजुराम सुनार

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

ठे गाना

बाग्लुङ-१२, बाग्लुङ

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

भक्ते /दु गी

बाजेको नाि

शथशधर

(केशव शिाा )
उपसमचव

नोट :
र्स थिज्ञापनमा थलम्बर्खत परीक्षाबाट अन्तिायतायको लाथग छनौट भई अन्तिायतायमा सम्बिथलत भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताांक सिम्बित उिेदिारले र्ो नथतजा
प्रकाशन भएको थमथतले ७ (सात) थदन पथछ अको ७ (सात) थदनसि आर्ोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हे नय सथकने व्यहोरा जानकारी
गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ११४४/०७८-७९
मिम िः २०७९।०३।१५
आर्ोगको मबज्ञापन नम्बर १६६८१/०७८-७९ (िमहला) र १६६८२/०७८-७९ (दमल ), नेपाल सांघीर् सांसद सेिा, सामान्य
प्रशासन समूह, रा.प. थितीर् श्रेणी, उपसथचि िा सो सरह पदको माग पदमा थमथत २०७९।०३।१५ मा थनर्ु म्बक्तका लाथग थसफाररस
भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताांकको आधारमा रहे को एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सूची थनम्नानुसार कार्म व्यहोरा
सिम्बित सबैको जानकारीको लाथग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
योग्य ाक्रि नं.

रोल नं .

१

८७००११

२

८७००५३

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

मसफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

खुला/सिावेशी

प्रेमकुमार रसाइली

16682/078-79

दथलत

शारदा भण्डारी

16681/078-79

मथहला

उम्मे दवारको नाि थर

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

(केशव शिाा )
उपसमचव

कैमफय

