लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. १७६/०७७-७८
मिम िः २०७७।१०।१५

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१८७/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल इविवनयररङ्ग सेिा, वसवभल समूह, इररगेशन उपसमूह रा.प. वितीय श्रेर्ी
(प्रा.), उपसवचि िा सो सरह पदको माग पद संख्या ३ (तीन) का लावग वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाणताण को लावग छनौट भएका ५ (पााँच)
जना उिेदिारहरुको वमवत २०७७।१०।१३ गते अन्तिाणताण संचालन भएकोमा अन्तिाणताण मा उपखस्थत ५ (पााँ च) जना उिेदिारहरुको
अन्तिाणताण र वलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आिारमा दे हाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले बढु िा वनयु खिको
लावग संघीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७७।१०।१५ मा वनर्णय भएको हुाँ दा सम्बखित
सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः

यो.क्र.नं.

रोल नं .

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

१

८७००४१

नविनचन्द्र अविकारी

भरतपोखरी-३, कास्की

२

८७०१०७

शेखरनाथ न्यौपाने

दे िचुली-१४, निलपरासी भोजनाथ/गोमादे िी

पू र्णचन्द्र

३

८७०१२०

अल्का सुिेदी

इलाम-२, इलाम

हररलाल

मदनप्रसाद/विस्नुकुमारी

लोकनाथ/लक्ष्मी

बाजेको नाि
सेतु

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

उम्मेदवारको नाि थर

१

८७००६४

विशाल यादि

____________________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

ठे गाना
बरहथिा-१७, सलाण ही

____________________
(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि
आत्माराम/लवलताकुमारी

बाजेको नाि
रामआिार

______________________
(रिेश िैनाली)
उपसमिव

नोटिः
यस विज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाणताणको लावग छनौट भई अन्तिाणताणमा सखिवलन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले
७ (सा ) वदन पवछ अको ७ (सा ) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नण 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. १७७/०७७-७८
मिम िः २०७७।१०।१५

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१८८/०७६-७७ (िमहला), नेपाल इविवनयररङ्ग सेिा, वसवभल समूह, इररगेशन उपसमूह रा.प. वितीय श्रेर्ी
(प्रा.), उपसवचि िा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाण ताणको लावग छनौट भएका २ (दु ई)
जना उिेदिारहरुको वमवत २०७७।१०।१३ गते अन्तिाणताण संचालन भएकोमा अन्तिाणताण मा उपखस्थत २ (दु ई) जना उिेदिारहरुमध्ये
रोल नं. ८७०१२० का उिे दिार वि.नं. १७१८७।०७६-७७ मा वसफाररश भइसकेकोले बााँ की उिेदिारको अन्तिाणताण र वलखखत परीक्षा
समेतको प्राप्तां कको आिारमा दे हाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयु खिको लावग संघीय मावमला तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७७।१०।१५ मा वनर्णय भएको हुाँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो
सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

८७००५७

____________________
(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

उम्मेदवारको नाि थर
सुष्मा चौिरी

ठे गाना
शम्भुनाथ-६, सप्तरी

____________________
(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि
शम्भुप्रसाद/आशादे िी

बाजेको नाि
गंगाई

______________________
(रिेश िैनाली)
उपसमिव

नोटिः
यस विज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाणताणको लावग छनौट भई अन्तिाणताणमा सखिवलन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिे दिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले
७ (सा ) वदन पवछ अको ७ (सा ) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नण सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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