लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ५२३/०७८-७९
मिम िः २०७८।०९।२८

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१६२/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल थशक्षा सेवा, थशक्षा प्रशासन समूह, रा.प.प्रिम श्रेणी (प्रा.), सहसथिव वा सो
सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाथग थलखित परीक्षाबाट अन्तवााताा को लाथग छनौट भएका ३ (तीन) जना उिेदवारहरुको
थमथत २०७८।०९।२७ गते अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवाा ताामा उपखथित ३ (तीन) जना उिेदवारहरुको अन्तवााताा र थलखित
परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोथजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले बढु वा थनयु खक्तको लाथग संघीय माथमला
तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा थसफाररश गने गरी थमथत २०७८।०९।२८ मा थनणाय भएको हुुँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लाथग
यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

८७००३७

उम्मे दवारको नाि थर
जयराम अधिकारी

ठे गाना
रोशी-९, काभ्रे

बाबु /आिाको नाि
हररप्रसाद/गङ्गाकुमारी

बाजेको नाि
कृष्णप्रसाद

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

८७००१४

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मे दवारको नाि थर
गणेशप्रसाद भट्टराई

ठे गाना
मध्यपु र थिमी-३, भक्तपु र

(मबजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि
धमाा नन्द/टीकादे वी

बाजेको नाि
रङ्गलाल

(प्रकाश गुरुङ्ग)
उपसमिव

नोटिः
यस थवज्ञापनमा थलखित परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लाथग छनौट भई अन्तवाा ताा मा सखिथलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दवारले यो नथतजा प्रकाशन भएको थमथतले
७ (सा ) थदन पथछ अको ७ (सा ) थदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सथकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तर्ााताा तथा ससफाररश शाखा

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. ५२४/०७८-७९
मिम िः २०७८।०९।२८

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१६३/०७७-७८ (ििेशी), नेपाल थशक्षा सेवा, थशक्षा प्रशासन समूह, रा.प.प्रिम श्रेणी (प्रा.), सहसथिव वा
सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाथग थलखित परीक्षाबाट अन्तवाा तााको लाथग छनौट भएका ३ (तीन) जना उिे दवारहरुको
थमथत २०७८।०९।२८ गते अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवाा ताामा उपखथित ३ (तीन) जना उिेदवारहरुको अन्तवाा ताा र थलखित
परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोथजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी थनयु खक्तको लाथग संघीय माथमला
तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा थसफाररश गने गरी थमथत २०७८।०९।२८ मा थनणाय भएको हुुँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लाथग
यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

८७००४२

उम्मे दवारको नाि थर
रामचररत्र मेहता

ठे गाना
इनरुवा-५, सुनसरी

बाबु /आिाको नाि
लक्ष्मी/साथवत्रीदे वी

बाजेको नाि
लेलाही

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

८७००५१

(िनोजकुिार न्यौपाने )
क.अ.

उम्मे दवारको नाि थर
शसशकुमार यादर्

ठे गाना
थसराहा-१८, थसराहा

(मबजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि
महादे व/रामरतनदे वी

बाजेको नाि
रामकृपाल

(प्रकाश गुरुङ्ग)
उपसमिव

नोटिः
यस थवज्ञापनमा थलखित परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लाथग छनौट भई अन्तवाा ताा मा सखिथलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दवारले यो नथतजा प्रकाशन भएको थमथतले
७ (सा ) थदन पथछ अको ७ (सा ) थदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सथकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तर्ााताा तथा ससफाररश शाखा

