लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. १९३/०७७-७८
मिम िः २०७७।१०।२०

आयोगको मवज्ञापन नं. १७१९९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल इशिशनयररङ्ग सेवा, केशमष्ट्री समूह, रा.प. शििीय श्रेणी (प्रा.), उपसशिव वा
सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाशग शलखखि परीक्षाबाट अन्तवाािाा को लाशग छनौट भएका ३ (िीन) जना
उम्मे दवारहरुको शमशि २०७७।१०।१८ गिे अन्तवाािाा संिालन भएकोमा अन्तवाा िाामा उपखथिि ३ (िीन) जना उम्मेदवारहरुको
अन्तवाािाा र शलखखि परीक्षा समेिको प्राप्ांकको आिारमा दे हाय बमोशजमको योग्यिाक्रम कायम हन आएकोले बढु वा शनयुखिको
लाशग संघीय माशमला ििा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा शसफाररि गने गरी शमशि २०७७।१०।२० मा शनणाय भएको हुँ दा सम्बखिि
सबैको जानकारीको लाशग यो सूिना प्रकािन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००२७

उम्मेदवारको नाि थर
शिला खशिवडा

ठे गाना
पूरकोट-८, िनहुँ

बाबु /आिाको नाि
वेदप्रकाि/शललाविी

बाजेको नाि
शटकाशनशि

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००१२

____________________
(अनन्तराज न्यौपाने )
नायव सुब्बा

उम्मेदवारको नाि थर
सुरज श्रेष्ठ

ठे गाना
भोजपु र -१२, भोजपु र

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

बाजेको नाि
कुलबहादु र

______________________
(रिेश िैनाली)
उपसमिव

अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. १९४/०७७-७८
मिम िः २०७७।१०।२०

आयोगको मवज्ञापन नं. १७२००/०७६-७७ (खुला), नेपाल इशिशनयररङ्ग सेवा, केशमष्ट्री समूह, रा.प. शििीय श्रेणी (प्रा.), उपसशिव वा
सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाशग शलखखि परीक्षाबाट अन्तवाािाा को लाशग छनौट भएका ६ (छ) जना उम्मेदवारहरुको
शमशि २०७७।१०।१९ गिे अन्तवाािाा संिालन भएकोमा अन्तवाा िाामा उपखथिि ६ (छ) जना उम्मेदवारहरुमध्ये रोल नं . ८७००२७ का
उम्मे दवार शव.नं. १७१९९।०७६-७७ मा शसफाररि भइसकेकोले बाुँ की उम्मे दवारहरुको अन्तवाा िाा र शलखखि परीक्षा समेिको
प्राप्ांकको आिारमा दे हाय बमोशजमको योग्यिाक्रम कायम हन आएकोले थिायी शनयु खिको लाशग संघीय माशमला ििा सामान्य
प्रिासन मन्त्रालयमा शसफाररि गने गरी शमशि २०७७।१०।२० मा शनणाय भएको हुँ दा सम्बखिि सबैको जानकारीको लाशग यो सूिना
प्रकािन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००३३

उम्मेदवारको नाि थर
लक्ष्मण भण्डारी

ठे गाना
वाशलङ-२, स्याङ्जा

बाबु /आिाको नाि
शिवलाल/साशवत्रा

बाजेको नाि
ईश्वरीप्रसाद

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००१७

____________________
(अनन्तराज न्यौपाने )
नायव सुब्बा

उम्मेदवारको नाि थर
रिन नेपाल

ठे गाना
गण्डकी-७, गोरखा

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

बाजेको नाि
मोदनाि

______________________
(रिेश िैनाली)
उपसमिव

अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

