
सूचना नं. ७३७/०७८-७९

मिम िः  २०७८।१२।०८

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

१ ८७०७६४ सरेुश पन्थी तिलोत्तमा-२, रुपने्दही महेश्वर/तमनादेवी चन्द्रकान्त

२ ८७०४९७ प्रदीप पररयार फलेवास-५, पववत लोलबहादरु/पाववती मनववर

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

१ ८७०१५९ बबन्देश्वरप्रसाद लेखक तिमदत्त-६, कञ्चनपुर घनानन्द/लक्ष्मीदेवी कृष्णा

(केशव शिाा)

उपसमचव

नोट :

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

ठेगाना

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

यस तवज्ञापनमा तलखिि परीक्षाबाट अन्तवाािााको लाति छनौट िई अन्तवाािाामा सखितलि िएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताांक सम्बखिि उिेदवारले यो नतिजा

प्रकाशन िएको तमतिले ७ (साि) तदन पतछ अको ७ (साि) तदनसि आयोिको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेना सतकने व्यहोरा

जानकारी िराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

आयोिको मबज्ञापन नम्बर १६६५६/०७८-७९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम शे्रणी (अप्रा.), सहसतचव वा सो सरह

पदको माि पद सांख्या २ (दुई) का लाति तलखिि परीक्षाबाट अन् िवाािााको लाति छनौट िएका ४ (चार) जना उिेदवारहरुको

तमति २०७८।१२।०१ ििेदेखि ०८ ििेसि अन्तवाािाा सांचालन िएकोमा अन्तवाािाामा उपखथथि ४ (चार) जना उिेदवारहरुको

अन्तवाािाा , मातमला प्रसु्तिीकरण र तलखिि परीक्षा समेिको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोतजमको योग्यिाक्रम कायम हुन

आएकोले थथायी तनयुखिको लाति सांघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तसफाररश िने िरी २०७८।१२।०८ मा

तनणाय िएको हुुँदा सम्बखिि सबैको जानकारीको लाति यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना



सूचना नं. ७३८/०७८-७९

मिम िः  २०७८।१२।०८

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

१ ८७००७४ कल्पना शे्रष्ठ काठमाडौां-१०, काठमाडौां रामप्रसाद/उजेलीकुमारी िेजतवर

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

१ ८७१०५१ परू्णवमा उपाध्याय वीरेन्द्रनिर-८, सुिेि तवषु्णप्रसाद/तबमलाकुमारी तटकाराम

(केशव शिाा)

उपसमचव

नोट :

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

ठेगाना

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

यस तवज्ञापनमा तलखिि परीक्षाबाट अन्तवाािााको लाति छनौट िई अन्तवाािाामा सखितलि िएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताांक सम्बखिि उिेदवारले यो नतिजा

प्रकाशन िएको तमतिले ७ (साि) तदन पतछ अको ७ (साि) तदनसि आयोिको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेना सतकने व्यहोरा

जानकारी िराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

आयोिको मबज्ञापन नम्बर १६६५७/०७८-७९ (िमहला), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम शे्रणी (अप्रा.), सहसतचव वा सो सरह

पदको माि पद सांख्या १ (एक) का लाति तलखिि परीक्षाबाट अन् िवाािााको लाति छनौट िएका ७ (साि) जना उिेदवारहरुको

तमति २०७८।१२।०१ ििेदेखि ०८ ििेसि अन्तवाािाा सांचालन िएकोमा अन्तवाािाामा उपखथथि २ (दुई) जना उिेदवारहरुको

अन्तवाािाा , मातमला प्रसु्तिीकरण र तलखिि परीक्षा समेिको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोतजमको योग्यिाक्रम कायम हुन

आएकोले थथायी तनयुखिको लाति सांघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तसफाररश िने िरी २०७८।१२।०८ मा

तनणाय िएको हुुँदा सम्बखिि सबैको जानकारीको लाति यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना



सूचना नं. ७३९/०७८-७९

मिम िः  २०७८।१२।०८

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

१ ८७०२३८ सरेुश राउत िोडैटा-३, सलााही सोिारथ/आशादेवी िेन्हारी

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

१ ८७०९८९ ननरजकुमार देव राजतवराज-१६, सप्तरी शोिाकान्त/समोल श्यामनारायण

(केशव शिाा)

उपसमचव

नोट :

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

ठेगाना

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

यस तवज्ञापनमा तलखिि परीक्षाबाट अन्तवाािााको लाति छनौट िई अन्तवाािाामा सखितलि िएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताांक सम्बखिि उिेदवारले यो नतिजा

प्रकाशन िएको तमतिले ७ (साि) तदन पतछ अको ७ (साि) तदनसि आयोिको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेना सतकने व्यहोरा

जानकारी िराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

आयोिको मबज्ञापन नम्बर १६६५८/०७८-७९ (ििेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम शे्रणी (अप्रा.), सहसतचव वा सो सरह

पदको माि पद सांख्या १ (एक) का लाति तलखिि परीक्षाबाट अन् िवाािााको लाति छनौट िएका ३ (िीन) जना उिेदवारहरुको

तमति २०७८।१२।०१ ििेदेखि ०८ ििेसि अन्तवाािाा सांचालन िएकोमा अन्तवाािाामा उपखथथि ३ (िीन) जना उिेदवारहरुको

अन्तवाािाा , मातमला प्रसु्तिीकरण र तलखिि परीक्षा समेिको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोतजमको योग्यिाक्रम कायम हुन

आएकोले थथायी तनयुखिको लाति सांघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तसफाररश िने िरी २०७८।१२।०८ मा

तनणाय िएको हुुँदा सम्बखिि सबैको जानकारीको लाति यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना



सूचना नं. ७४०/०७८-७९

मिम िः  २०७८।१२।०८

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

१ ८७०१२९ श्यामकृष्ण थापा सूयातवनायक-१०, ििपुर मुरली/पुना बौद्धबहादुर

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

१ ८७१२०१ बाबरुाम अयावल रामपुर-८, पाल्पा िेजप्रसाद/दमाकुमारी धािानन्द

(केशव शिाा)

उपसमचव

नोट :

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

ठेगाना

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

यस तवज्ञापनमा तलखिि परीक्षाबाट अन्तवाािााको लाति छनौट िई अन्तवाािाामा सखितलि िएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताांक सम्बखिि उिेदवारले यो नतिजा

प्रकाशन िएको तमतिले ७ (साि) तदन पतछ अको ७ (साि) तदनसि आयोिको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेना सतकने व्यहोरा

जानकारी िराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

आयोिको मबज्ञापन नम्बर १६६५९/०७८-७९ (अपांग), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम शे्रणी (अप्रा.), सहसतचव वा सो सरह

पदको माि पद सांख्या १ (एक) का लाति तलखिि परीक्षाबाट अन् िवाािााको लाति छनौट िएका ३ (िीन) जना उिेदवारहरुको

तमति २०७८।१२।०१ ििेदेखि ०८ ििेसि अन्तवाािाा सांचालन िएकोमा अन्तवाािाामा उपखथथि ३ (िीन) जना उिेदवारहरुको

अन्तवाािाा , मातमला प्रसु्तिीकरण र तलखिि परीक्षा समेिको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोतजमको योग्यिाक्रम कायम हुन

आएकोले थथायी तनयुखिको लाति सांघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तसफाररश िने िरी २०७८।१२।०८ मा तनणाय

िएको हुुँदा सम्बखिि सबैको जानकारीको लाति यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना



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

मवज्ञापन नं.
खुला/सिावेशी कैमफय 

१ ८७०७६४ सुरेश पन्थी १६६५६/०७८-७९ िुला

२ ८७०४९७ प्रदीप पररयार १६६५६/०७८-७९ िुला

३ ८७०१२९ श्यामकृष्ण थापा १६६५९/०७८-७९ अपाांि

४ ८७००७४ कल्पना शे्रष्ठ १६६५७/०७८-७९ मतहला

५ ८७०२३८ सुरेश राउि १६६५८/०७८-७९ मधेशी

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची: 

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमचव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ७४१/०७८-७९

मिम िः  २०७८।१२।०८

आयोिको मबज्ञापन नम्बर १६६५६/०७८-७९ (खुला), १६६५७/०७८-७९ (िमहला), १६६५८/०७८-७९ (ििेशी) र

१६६५९/०७८-७९ (अपांग), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प. प्रथम शे्रणी (अप्रा.), सहसतचव वा सो सरह पदमा पदमा तमति

२०७८।१२।०८ मा तनयुखिका लाति तसफाररस िएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताांकको आधारमा रहेको

एकमुष्ट योग्यिाक्रमको सूची तनम् नानुसार कायम िएको छ ।
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