लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. १७४/०७७-७८
मिम िः २०७७।१०।१५

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१८५/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल इमिमनयररङ्ग सेवा, मसमभल सिूह, स्यामनटरी उपसिूह रा.प. मितीय श्रेणी
(प्रा.), उपसमचव वा सो सरह पदको िाग पद संख्या १ (एक) का लामग मलक्तित परीक्षाबाट अन्तवाा तााको लामग छनौट भएका ३ (तीन)
जना उिेदवारहरुको मिमत २०७७।१०।१२ गते अन्तवााताा संचालन भएकोिा अन्तवााताा िा उपक्तथित ३ (तीन) जना उिेदवारहरुको
अन्तवााताा र मलक्तित परीक्षा सिेतको प्राप्तांकको आधारिा दे हाय बिोमजिको योग्यताक्रि कायि हुन आएकोले बढु वा मनयुक्तिको
लामग संघीय िामिला तिा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिा मसफाररश गने गरी मिमत २०७७।१०।१५ िा मनणाय भएको हुुँ दा सम्बक्तित
सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००३३

उम्मेदवारको नाि थर
समितकुिार यादव

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

रायपु र -६, सप्तरी

भागवतप्रसाद/राधादे वी

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि
िुक्तिलाल

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००५८

____________________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

उम्मेदवारको नाि थर
सुमधरकुिार साह

ब्रहम्पुरी-६, सलााही

____________________
(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

चन्द्रमकशोर/फूलकुिारी

बाजेको नाि
रािऔतार

______________________
(रिेश िैनाली)
उपसमिव

नोटिः
यस मवज्ञापनिा मलक्तित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लामग छनौट भई अन्तवााताािा सक्तिमलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बक्तित उिे दवारले यो नमतजा प्रकाशन भएको मिमतले
७ (सा ) मदन पमछ अको ७ (सा ) मदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना समकने 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. १७५/०७७-७८
मिम िः २०७७।१०।१५

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१८६/०७६-७७ (खुला), नेपाल इमिमनयररङ्ग सेवा, मसमभल सिूह, स्यामनटरी उपसिूह रा.प. मितीय श्रेणी
(प्रा.), उपसमचव वा सो सरह पदको िाग पद संख्या २ (दु ई) का लामग मलक्तित परीक्षाबाट अन्तवाा तााको लामग छनौट भएका ७ (सात)
जना उिेदवारहरुको मिमत २०७७।१०।१२ र १३ गते अन्तवाा ताा संचालन भएकोिा अन्तवााताा िा उपक्तथित ७ (सात) जना
उिे दवारहरुिध्ये रोल नं. ८५००३३ का उिेदवार मव.नं. १७१८५।०७६-७७ िा मसफाररश भइसकेकोले बाुँ की उिेदवारहरुको
अन्तवााताा र मलक्तित परीक्षा सिेतको प्राप्तांकको आधारिा दे हाय बिोमजिको योग्यताक्रि कायि हुन आएकोले थिायी मनयुक्तिको
लामग संघीय िामिला तिा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिा मसफाररश गने गरी मिमत २०७७।१०।१५ िा मनणाय भएको हुुँ दा सम्बक्तित
सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७००४५

वीरे न्द्र कंडे ल

तु ल्सीपुर -८, दाङ

पारे श्वर/सेमवकला

केशवराज

२

८७००४९

रमवन्द्र पोिरे ल

मियुगा-३, उदयपु र

होिनाि/रत्निाया

लोकनाि

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००५८

____________________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

उम्मेदवारको नाि थर
सुमधरकुिार साह

ठे गाना
ब्रहम्पुरी-६, सलााही

____________________
(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि
चन्द्रमकशोर/फुलकुिारी

बाजेको नाि
रािऔतार

______________________
(रिेश िैनाली)
उपसमिव

नोटिः
यस मवज्ञापनिा मलक्तित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लामग छनौट भई अन्तवााताािा सक्तिमलन भएका उिे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बक्तित उिे दवारले यो नमतजा प्रकाशन भएको मिमतले
७ (सा ) मदन पमछ अको ७ (सा ) मदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना समकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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