लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. १७२/०७७-७८
मिम िः २०७७।१०।१५

आर्ोगको मवज्ञापन नं. १७१८३/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल इविवनर्ररङ्ग सेिा, वसवभल समूह, हाइिे उपसमूह रा.प. वितीर् श्रेणी
(प्रा.), उपसवचि िा सो सरह पदको माग पद संख्या २ (दु ई) का लावग वलन्तित परीक्षाबाट अििाद तादको लावग छनौट भएका ४ (चार)
जना उिेदिारहरुको वमवत २०७७।१०।१२ गते अििादताद संचालन भएकोमा अििादताद मा उपन्तथित ४ (चार) जना उिेदिारहरुको
अििादताद र वलन्तित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हार् बमोवजमको र्ोग्यताक्रम कार्म हुन आएकोले बढु िा वनर्ुन्तिको
लावग संघीर् मावमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालर्मा वसफाररश गने गरी वमवत २०७७।१०।१५ मा वनणदर् भएको हुुँ दा सम्बन्तित
सबैको जानकारीको लावग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७००२६

विदु र पोख्रेल

बुद्धशान्ति -२, झापा

जनादद न/गंगा

रं गलाल

२

८७०१२७

कृष्णकुमार महतो

बटे श्वर-३, धनुषा

कुशे श्वर/किुत्री

किु

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०१२८

____________________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

उम्मेदवारको नाि थर
शम्भुप्रसाद आचार्द

ठे गाना
जलजला-७, पिदत

____________________
(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि
पदमपाणी/धनकुमारी

बाजेको नाि
महोदत्त

______________________
(रिेश िैनाली)
उपसमिव

नोटिः
र्स विज्ञापनमा वलन्तित परीक्षाबाट अििादतादको लावग छनौट भई अििादतादमा सन्तिवलन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्तित उिे दिारले र्ो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले
७ (सा ) वदन पवछ अको ७ (सा ) वदनसि आर्ोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नद सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. १७३/०७७-७८
मिम िः २०७७।१०।१५

आर्ोगको मवज्ञापन नं. १७१८४/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल इविवनर्ररङ्ग सेिा, वसवभल समूह, हाइिे उपसमूह रा.प. वितीर् श्रेणी
(प्रा.), उपसवचि िा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलन्तित परीक्षाबाट अििाद तादको लावग छनौट भएका ३ (तीन)
जना उिेदिारहरुको वमवत २०७७।१०।१२ गते अििादताद संचालन भएकोमा अििादताद मा उपन्तथित ३ (तीन) जना उिेदिारहरुको
अििादताद र वलन्तित परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हार् बमोवजमको र्ोग्यताक्रम कार्म हुन आएकोले थिार्ी वनर्ु न्तिको
लावग संघीर् मावमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालर्मा वसफाररश गने गरी वमवत २०७७।१०।१५ मा वनणदर् भएको हुुँ दा सम्बन्तित
सबैको जानकारीको लावग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०११७

उम्मेदवारको नाि थर
विसुनदास लामा

ठे गाना
नमोबुद्ध-९, काभ्रे

बाबु /आिाको नाि
श्रीदास/कृष्णमार्ा

बाजेको नाि
ररसाङ

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०१५९

____________________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

उम्मेदवारको नाि थर
रावजब श्रेष्ठ

ठे गाना
चन्द्रावगरी-१४, काठमाडौं

____________________
(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि
राजाराम/कमला

बाजेको नाि
कान्छाभाइ

______________________
(रिेश िैनाली)
उपसमिव

नोटिः
र्स विज्ञापनमा वलन्तित परीक्षाबाट अििादतादको लावग छनौट भई अििादतादमा सन्तिवलन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्तित उिे दिारले र्ो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले
७ (सा ) वदन पवछ अको ७ (सा ) वदनसि आर्ोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नद सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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