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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००१० मनीषा महर्जन कीर्तजपुर-२, काठमाड ौं हेम/महेश् वरी र्हराबहादुर

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००१३ र्दपक शमाज बागु्लङ्ग-१४, बागु्लङ्ग रुदप्रसाद/भद्रकली रत् नाखर

____________________

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

______________________

(रिेश िैनाली)

उपसमिव

नोटिः 

यस र्वज्ञापनमा र्लखखत परीक्षाबाट अन्तवाजताजको लार्ि छन ट भई अन्तवाजताजमा सखिर्लन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नर्तर्ा प्रकाशन भएको र्मर्तले 

७ (सा ) र्दन पर्छ अको ७ (सा ) र्दनसि आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनज सर्कने व्यहोरा र्ानकारी िराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. १८८/०७७-७८

आयोिको मवज्ञापन नं. १७१९३/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल इर्िर्नयररङ्ग सेवा, मेकार्नकल समूह, र्नरल मेकार्नकल उपसमूह

रा.प. र्ितीय शे्रणी (प्रा.), उपसर्िव वा सो सरह पदको माि पद सौंख्या १ (एक) का लार्ि र्लखखत परीक्षाबाट अन्तवाजताजको लार्ि छन ट

भएका ३ (तीन) र्ना उिेदवारहरुको र्मर्त २०७७।१०।१४ िते अन्तवाजताज सौंिालन भएकोमा अन्तवाजताजमा उपखथित ३ (तीन) र्ना

उिेदवारहरुमधे्य रोल नौं. ८७०००७ का उिेदवार र्व.नौं. १६६६२।०७६-७७ मा र्सफाररश भइसकेकोले बााँकी उिेदवारहरुको

अन्तवाजताज र र्लखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आधारमा देहाय बमोर्र्मको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले बढुवा र्नयुखिको

लार्ि सौंघीय मार्मला तिा सामान्य मन्त्रालयमा र्सफाररश िने िरी र्मर्त २०७७।१०।१६ मा र्नणजय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको

र्ानकारीको लार्ि यो सूिना प्रकाशन िररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

____________________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 

Page 1 of  2 अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव
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____________________

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

______________________

(रिेश िैनाली)

उपसमिव

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. १८९/०७७-७८

आयोिको मवज्ञापन नं. १७१९४/०७६-७७ (िमहला), नेपाल इर्िर्नयररङ्ग सेवा, मेकार्नकल समूह, र्नरल मेकार्नकल

उपसमूह रा.प. र्ितीय शे्रणी (प्रा.), उपसर्िव वा सो सरह पदको माि पद सौंख्या १ (एक) का लार्ि र्लखखत परीक्षाबाट

अन्तवाजताजको लार्ि छन ट भएका १ (एक) र्ना उिेदवारको र्मर्त २०७७।१०।१५ िते अन्तवाजताज सौंिालन भएकोमा

अन्तवाजताजमा उपखथित रोल नौं. ८७००१० का उिेदवार र्व.नौं. १७१९३।०७६-७७ मा र्सफाररश भइसकेकोले यो र्वज्ञापनमा

र्सफाररशका लार्ि कुनै पर्न उिेदवार बााँकी नरहेको व्यहोराको  र्मर्त २०७७।१०।१६ को र्नणजयानुसार सम्बखित सबैको

र्ानकारीको लार्ि यो सूिना प्रकाशन िररएको छ ।

____________________

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 
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