लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. १९१/०७७-७८
मिम िः २०७७।१०।२०

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१९६/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल इघिघनयररङ्ग सेवा, सर्भे सिूह, रा.प. घितीय श्रेणी (प्रा.), उपसघचव वा सो
सरह पदको िाग पद संख्या २ (दु ई) का लाघग घलखित परीिाबाट अन्तवािताि को लाघग छनौट र्भएका ४ (चार) जना उम्मेदवारहरुको
घिघत २०७७।१०।१८ गते अन्तवािताि संचालन र्भएकोिा अन्तवाि ताििा उपखथथत ४ (चार) जना उम्मेदवारहरुको अन्तवािताि र घलखित
परीिा सिेतको प्राप्ांकको आधारिा दे हाय बिोघजिको योग्यताक्रि कायि हुन आएकोले बढु वा घनयु खिको लाघग संिीय िाघिला
तथा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिा घसफाररश गने गरी घिघत २०७७।१०।२० िा घनणिय र्भएको हुुँ दा सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लाघग
यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००४१

प्रशान्त घिघिरे

घिरे श्वरनाथ-५, धनुषा

नारायणप्रसाद/दे वकी

घकघतिप्रसाद

२

८७००३०

हररशरण नेपाल

बलेफी-५, घसन्धुपाल्चोक

घशवप्रसाद/उषािाया

अघनरुद्र

____________________
(अनन्तराज न्यौपाने )
नायव सुब्बा

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

____________________
(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ
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बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

______________________
(रिेश िैनाली)
उपसमिव

अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. १९२/०७७-७८
मिम िः २०७७।१०।२०

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१९७/०७६-७७ (खुला), नेपाल इघिघनयररङ्ग सेवा, सर्भे सिूह, रा.प. घितीय श्रेणी (प्रा.), उपसघचव वा सो
सरह पदको िाग पद संख्या २ (दु ई) का लाघग घलखित परीिाबाट अन्तवाि तािको लाघग छनौट र्भएका ८ (आठ) जना उम्मेदवारहरुको
घिघत २०७७।१०।१८ गते अन्तवाि ताि संचालन र्भएकोिा अन्तवािताििा उपखथथत ८ (आठ) जना उम्मेदवारहरुिध्ये रोल नं . ८७००३० र
८७००४१ का उम्मे दवारहरु घव.नं. १७१९६।०७६-७७ िा घसफाररश र्भइसकेकोले बाुँ की उम्मेदवारहरुको अन्तवािताि र घलखित परीिा
सिेतको प्राप्ां कको आधारिा दे हाय बिोघजिको योग्यताक्रि कायि हुन आएकोले थथायी घनयु खिको लाघग संिीय िाघिला तथा
सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिा घसफाररश गने गरी घिघत २०७७।१०।२० िा घनणिय र्भएको हुुँ दा सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लाघग यो
सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७००१८

सुघिर कोइराला

बुढाघनलकण्ठ-९, काठिाडौं

रिेशकुिार/कघवता

धििप्रसाद

२

८७००१५

संजीवन श्रेष्ठ

धुघलिेल-३, काभ्रे

घदलबहादु र /पाविती

बुखिलाल

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००३१

____________________
(अनन्तराज न्यौपाने )
नायव सुब्बा

उम्मेदवारको नाि थर
घवज्ञान बिारा

ठे गाना
पनौती-४, काभ्रे

____________________
(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ
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बाबु /आिाको नाि
झंकप्रसाद /कृष्णकुिारी

बाजेको नाि
र्भवनाथ

______________________
(रिेश िैनाली)
उपसमिव

अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

