
सूचना नं. १६२/०७७–७८

मिम िः  २०७७।१०।१३ 

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

१ ८७११२१ विषु्णप्रसाद सापकोटा जैविनी-२, बागु्लङ्ग यज्ञप्रसाद/गौरी विल्लिप्रसाद

२ ८७१८०६ नरहरी वििारी लेकिेशी-१, सुरे्खि दुगााप्रसाद/भक्तकुिारी नन्दलाल

३ ८७२००५ शंकरराज पाठक वलरु्ख-६, नुिाकोट िुलसीराज/लक्ष्मी गजराज

४ ८७१८१० प्रिीण कोइराला वसदे्धश्वर-७, भोजपुर िोहनप्रसाद/रेणुका बद्रीलाल

५ ८७१०८७ हररप्रसाद शिाा बारबवदाया-६, बवदाया विषु्णप्रसाद/वगरराधेश्वरी रल्लिलाल

६ ८७१७०९ पुष्कर राना सल्लिर्खका -३, अर्ाार्खााँची ढालबहादुर/ल्लर्खिकला देिबहादुर

७ ८७१९४५ नारायण ढकाल सूयाविनायक-५, भक्तपुर गंगाप्रसाद/ज्ञानकुिारी जयप्रसाद

८ ८७०३६४ रािबिु शिाा हररनाश-२, स्याङ्जा नन्दलाल/झगटीदेिी इन्द्रप्रसाद

९ ८७०००१ निराज जैसी चन्द्रावगरी-१४, काठिािौं देविराि/अिृिा िवनराि

१० ८७१६९१ अिरवदप सुनुिार वलरु्ख िािाकोशी-२, रािेछाप काजीराि/यशोदा लवलिबहादुर

११ ८७१४८४ सुनीिा वर्विरे िन्थली-१, रािेछाप निराज/यशोदा वनलिणी

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

१ ८७१८०१ विनोद कुाँ िर िदाने-४, गुल्मी यग्यबहादुर/धनकुिारी कणाबहादुर

लोक सेवा आयोग
प्रश् नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मसफाररश शाखा)

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७७/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेिा, सािान्य प्रशासन सिूह, रा.प. वििीय (अप्रा.)

शे्रणी, उपसवचि िा सो सरह पदको िाग पद संख्या ११ (एर्ार) का लावग वलल्लर्खि परीक्षाबाट अन्तिाािााको लावग छनौट भएका

३२ (बत्तीस) जना उमे्मदिारहरुको विवि २०७७।१०।०१ देल्लर्ख ०६ गिेसम्म  अन्तिाािाा संचालन भएकोिा अन्तिाािाािा उपल्लथिि

३२ (बत्तीस) जना उमे्मदिारहरुिधे्य रोल नं. ८७१९७०, ८७०२४६, ८७१३८९, ८७१९९६, ८७१००३, ८७१७८८, ८७००४४,

८७०२७४, ८७०२७०, ८७०८१५, ८७११११ र ८७०२८० का उमे्मदिारहरु वि.नं. १६६६२।०७६-७७ िा, रोल नं. ८७१५९४ का

उमे्मदिार वि.नं. १६६६३।०७६-७७ िा र रोल नं. ८७१३०३ का उमे्मदिार वि.नं. १६६६४।०७६-७७ िा वसफाररश भइसकेकोले

बााँकी उमे्मदिारहरुको अन्तिाािाा , In Basket Exercise र वलल्लर्खि परीक्षा सिेिको प्राप्ताङ्कको आधारिा देहाय बिोवजिको

योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले थिायी वनयुल्लक्तको लावग संर्ीय िाविला ििा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिा वसफाररश गने

गरी विवि  २०७७।१०।१३  िा वनणाय भएको हुाँदा सम्बल्लिि सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना

ठेगाना

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः



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

२ ८७१६३७ िंगलबहादुर शाही र्खप्ति-छान्ना-५, बझाङ्ग देिबहादुर/पदिादेिी जैधन

३ ८७१५३७ िहेशकुिार दहाल वसल्लद्धचरण-३, ओर्खलढंुगा शमु्भराि/रु्खिकुिारी विषू्णप्रसाद

नोट :

यस विज्ञापनिा वलल्लर्खि परीक्षाबाट अन्तिाािााको लावग छनौट भई अन्तिाािाािा सल्लम्मवलि भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांक सम्बल्लिि उमे्मदिारले यो नविजा

प्रकाशन भएको विविले ७ (साि) वदन पवछ अको ७ (साि) वदनसम्म आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी

गराइन्छ ।




(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 

                

                     (रिेश िैनाली)

                    उपसमचव




(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 



सूचना नं. १६३/०७७–७८

मिम िः  २०७७।१०।१३ 

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

१ ८७०५५२ वकरण जोशी गोदािरी-६, कैलाली गणेशदत्त/कौवशला कालुप्रसाद

२ ८७१३३४ नीिा शिाा िध्यपुर वठिी-७, भक्तपुर सुदशान/भानु कृष्णलाल

३ ८७०४४८ सीिा दुिािी पोर्खरा-३३, कास्की दयाराि/वदलिाया धिादत्त

४ ८७१३८७ सवििा अयााल िािी-६, वचििन कृष्णप्रसाद/राधा दवधराि

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

१ ८७०५१८ अनुषा कोइराला िृगौवलया-८, िोरङ्ग रोवहणीकुिार/सरस्विी हररबंश

२ ८७०४५९ अवनिा भट्टराइा इटहरी-८, सुनसरी चुिािवण/विषु्णकुिारी टंकप्रसाद

नोट :

यस विज्ञापनिा वलल्लर्खि परीक्षाबाट अन्तिाािााको लावग छनौट भई अन्तिाािाािा सल्लम्मवलि भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांक सम्बल्लिि उमे्मदिारले यो नविजा

प्रकाशन भएको विविले ७ (साि) वदन पवछ अको ७ (साि) वदनसम्म आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी

गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश् नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मसफाररश शाखा)

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७८/०७६-७७ (िमहला), नेपाल प्रशासन सेिा, सािान्य प्रशासन सिूह, रा.प. वििीय (अप्रा.)

शे्रणी, उपसवचि िा सो सरह पदको िाग पद संख्या ४ (चार) का लावग वलल्लर्खि परीक्षाबाट अन्तिाािााको लावग छनौट भएका ११

(एर्ार) जना उमे्मदिारहरुको विवि २०७७।१०।०१ देल्लर्ख ०६ गिेसम्म  अन्तिाािाा संचालन भएकोिा अन्तिाािाािा उपल्लथिि ११

(एर्ार) जना उमे्मदिारहरुिधे्य रोल नं. ८७१३८९, ८७१३५४ र ८७०५४३ का उमे्मदिारहरु वि.नं. १६६६२।०७६-७७ िा र रोल

नं. ८७१४८४ का उमे्मदिार वि.नं. १६६७७।०७६-७७ िा वसफाररश भइसकेकोले बााँकी उमे्मदिारहरुको अन्तिाािाा , In Basket

Exercise र वलल्लर्खि परीक्षा सिेिको प्राप्ताङ्कको आधारिा देहाय बिोवजिको योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले थिायी

वनयुल्लक्तको लावग संर्ीय िाविला ििा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिा वसफाररश गने गरी विवि  २०७७।१०।१३  िा वनणाय भएको

हुाँदा सम्बल्लिि सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

ठेगाना




(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 




(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

                

                     (रिेश िैनाली)

                    उपसमचव



सूचना नं. १६४/०७७–७८

मिम िः  २०७७।१०।१३ 

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

१ ८७१२९२ वनराजन शे्रष्ठ रानीिन-४, ओर्खलढंुगा पोष्टनारायण/भगििीिाया िम्बरबहादुर

२ ८७०२०२ रिेश र्िी गल्कोट-११, बागु्लङ्ग नेिबहादुर/ल्लर्खिकला शेरबहादुर

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

१ ८७१९९८ अजुान राई हिुिागढी-३, भोजपुर ज्ञानबहादुर/रहनिाया हका बहादुर

नोट :

यस विज्ञापनिा वलल्लर्खि परीक्षाबाट अन्तिाािााको लावग छनौट भई अन्तिाािाािा सल्लम्मवलि भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांक सम्बल्लिि उमे्मदिारले यो नविजा

प्रकाशन भएको विविले ७ (साि) वदन पवछ अको ७ (साि) वदनसम्म आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी

गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश् नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मसफाररश शाखा)

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७९/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेिा, सािान्य प्रशासन सिूह, रा.प. वििीय (अप्रा.)

शे्रणी, उपसवचि िा सो सरह पदको िाग पद संख्या २ (दुई) का लावग वलल्लर्खि परीक्षाबाट अन्तिाािााको लावग छनौट भएका ७

(साि) जना उमे्मदिारहरुको विवि २०७७।१०।०१ देल्लर्ख ०६ गिेसम्म  अन्तिाािाा संचालन भएकोिा अन्तिाािाािा उपल्लथिि ७

(साि) जना उमे्मदिारहरुिधे्य रोल नं. ८७१९७० का उमे्मदिारहरु वि.नं. १६६६२।०७६-७७ िा र रोल नं. ८७१६९१ र ८७१७०९

का उमे्मदिारहरु वि.नं. १६६७७।०७६-७७ िा वसफाररश भइसकेकोले बााँकी उमे्मदिारहरुको अन्तिाािाा , In Basket

Exercise र वलल्लर्खि परीक्षा सिेिको प्राप्ताङ्कको आधारिा देहाय बिोवजिको योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले थिायी

वनयुल्लक्तको लावग संर्ीय िाविला ििा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिा वसफाररश गने गरी विवि  २०७७।१०।१३  िा वनणाय भएको

हुाँदा सम्बल्लिि सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

ठेगाना




(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 




(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

                

                     (रिेश िैनाली)

                    उपसमचव



सूचना नं. १६५/०७७–७८

मिम िः  २०७७।१०।१३ 

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

१ ८७०६१९ भूपेन्द्र पाणे्डय कोटहीिाई-५, रुपने्दही अरुणोदयप्रसाद/सुवित्रा ररु्नाि

२ ८७१३१८ वनरजकुिार देि िोररया-३, सप्तरी शोभाकान्त/सिोलदेि श्यािनारायण

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

१ ८७१७२४ रेर्खा दास भद्रपुर-१०, झापा श्यािदेब/उषा चवलत्तर

नोट :

यस विज्ञापनिा वलल्लर्खि परीक्षाबाट अन्तिाािााको लावग छनौट भई अन्तिाािाािा सल्लम्मवलि भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांक सम्बल्लिि उमे्मदिारले यो नविजा

प्रकाशन भएको विविले ७ (साि) वदन पवछ अको ७ (साि) वदनसम्म आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी

गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश् नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मसफाररश शाखा)

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६८०/०७६-७७ (ििेशी), नेपाल प्रशासन सेिा, सािान्य प्रशासन सिूह, रा.प. वििीय (अप्रा.)

शे्रणी, उपसवचि िा सो सरह पदको िाग पद संख्या २ (दुई) का लावग वलल्लर्खि परीक्षाबाट अन्तिाािााको लावग छनौट भएका ५

(पााँच) जना उमे्मदिारहरुको विवि २०७७।१०।०१ देल्लर्ख ०६ गिेसम्म  अन्तिाािाा संचालन भएकोिा अन्तिाािाािा उपल्लथिि ५

(पााँच) जना उमे्मदिारहरुिधे्य रोल नं. ८७१३०३ का उमे्मदिार वि.नं. १६६६४।०७६-७७ िा वसफाररश भइसकेकोले बााँकी

उमे्मदिारहरुको अन्तिाािाा, In Basket Exercise र वलल्लर्खि परीक्षा सिेिको प्राप्ताङ्कको आधारिा देहाय बिोवजिको

योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले थिायी वनयुल्लक्तको लावग संर्ीय िाविला ििा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिा वसफाररश गने

गरी विवि  २०७७।१०।१३  िा वनणाय भएको हुाँदा सम्बल्लिि सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

ठेगाना




(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 




(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

                

                     (रिेश िैनाली)

                    उपसमचव



सूचना नं. १६६/०७७–७८

मिम िः  २०७७।१०।१३ 

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

१ ८७२११४ लेिनकाश्यप अवधकारी कागेश्वरी िनहरा-७, काठिािौं बालकुिार/शारदा गोवपकृष्ण

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

१ ८७१२९८ वचरल्लन्जबी भट्टराई केरािारी-६, िोरङ्ग टोिनाि/वलला हररप्रसाद

नोट :

यस विज्ञापनिा वलल्लर्खि परीक्षाबाट अन्तिाािााको लावग छनौट भई अन्तिाािाािा सल्लम्मवलि भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांक सम्बल्लिि उमे्मदिारले यो नविजा

प्रकाशन भएको विविले ७ (साि) वदन पवछ अको ७ (साि) वदनसम्म आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी

गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश् नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मसफाररश शाखा)

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६८१/०७६-७७ (अपांग), नेपाल प्रशासन सेिा, सािान्य प्रशासन सिूह, रा.प. वििीय (अप्रा.)

शे्रणी, उपसवचि िा सो सरह पदको िाग पद संख्या १ (एक) का लावग वलल्लर्खि परीक्षाबाट अन्तिाािााको लावग छनौट भएका ४

(चार) जना उमे्मदिारहरुको विवि २०७७।१०।०१ देल्लर्ख ०६ गिेसम्म  अन्तिाािाा संचालन भएकोिा अन्तिाािाािा उपल्लथिि  ४

(चार) जना उमे्मदिारहरुिधे्य रोल नं. ८७०५६३ का उमे्मदिार वि.नं. १६६६२।०७६-७७ िा वसफाररश भइसकेकोले बााँकी

उमे्मदिारहरुको अन्तिाािाा, In Basket Exercise र वलल्लर्खि परीक्षा सिेिको प्राप्ताङ्कको आधारिा देहाय बिोवजिको

योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले थिायी वनयुल्लक्तको लावग संर्ीय िाविला ििा सािान्य प्रशासन िन्त्रालयिा वसफाररश गने गरी

विवि  २०७७।१०।१३  िा वनणाय भएको हुाँदा सम्बल्लिि सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

ठेगाना




(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 




(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

                

                     (रिेश िैनाली)

                    उपसमचव



योग्य ाक्रि नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर
मसफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.
खुला/सिावेशी कैमफय 

१ ८७११२१ विषु्णप्रसाद सापकोटा 16677/076-77 रु्खला

२ ८७१८०६ नरहरी वििारी 16677/076-77 रु्खला

३ ८७२००५ शंकरराज पाठक 16677/076-77 रु्खला

४ ८७१८१० प्रिीण कोइराला 16677/076-77 रु्खला

५ ८७१०८७ हररप्रसाद शिाा 16677/076-77 रु्खला

६ ८७१७०९ पुष्कर राना 16677/076-77 रु्खला

७ ८७१९४५ नारायण ढकाल 16677/076-77 रु्खला

८ ८७०३६४ रािबिु शिाा 16677/076-77 रु्खला

९ ८७०००१ निराज जैसी 16677/076-77 रु्खला

१० ८७१६९१ अिरवदप सुनुिार 16677/076-77 रु्खला

११ ८७१४८४ सुनीिा वर्विरे 16677/076-77 रु्खला

१२ ८७१२९२ वनराजन शे्रष्ठ 16679/076-77 आ.ज.

१३ ८७०५५२ वकरण जोशी 16678/076-77 िवहला

१४ ८७०६१९ भूपेन्द्र पाणे्डय 16680/076-77 िधेशी

१५ ८७१३३४ नीिा शिाा 16678/076-77 िवहला

१६ ८७०४४८ सीिा दुिािी 16678/076-77 िवहला

१७ ८७१३८७ सवििा अयााल 16678/076-77 िवहला

१८ ८७२११४ लेिनकाश्यप अवधकारी 16681/076-77 अपांग

१९ ८७०२०२ रिेश र्िी 16679/076-77 आ.ज.

२० ८७१३१८ वनरजकुिार देि 16680/076-77 िधेशी

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमिकृ 

लोक सेवा आयोग
प्रश् नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. १६७/०७७-७८

मिम िः २०७७।१०।१३

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची: 

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७७/०७६-७७ (खुला), १६६७८/०७६-७७ (िमहला), १६६७९/०७६-७७ (आ.ज.), १६६८०/०७६-

७७ (ििेशी) र १६६८१/०७६-७७ (अपांग), नेपाल प्रशासन सेिा, सािान्य प्रशासन सिूह, रा.प. वििीय (अप्रा.) शे्रणी, उपसवचि िा सो

सरह पदको िाग पदिा विवि २०७७।१०।१३ िा वनयुल्लक्तका लावग वसफाररस भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको

आधारिा रहेको एकिुष्ट योग्यिाक्रिको सूची वनम्नानुसार कायि भएको छ ।

(रिेश िैनाली)

उपसमचव

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 


