
सूचना नं. ११२१/०७८–७९

मिम िः   २०७९।०३।१५

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

१ ८७००३६ राजन खनाल इच्छाकामना-३, चितवन टंकप्रसाद/चसताकुमारी चललानाथ

२ ८७००३८ रोशी भण्डारी िन्द्राचिरी-१३, काठमाड ं िोकुल/रीता इन्द्रबहादुर

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

१ ८७००२० उत्तम ि तम पोखरीि री-८, काभे्रपलाञ् िोक उद्धवराज/उमादेवी पशुुराम

(केशव शिाा)

उपसमचव

नोट :

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

ठेगाना

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

यस चवज्ञापनमा चलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाचि छन ट भई अन्तवाुताुमा सखिचलत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्तांक सम्बखित उिेदवारले यो नचतजा प्रकाशन

भएको चमचतले ७ (सात) चदन पचछ अको ७ (सात) चदनसि आयोिको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेनु सचकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

आयोिको मबज्ञापन नम्बर १६६६९/०७८-७९ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. चितीय शे्रणी, उपसचिव वा सो सरह

पदको माि पद संख्या २ (दुई) का लाचि चलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाचि छन ट भएका ९ (न ) जना उिेदवारहरुको चमचत

२०७९।०३।०८ िते अन्तवाुताु संिालन भएकोमा अन्तवाुताुमा उपखथथत ६ (छ) जना उिेदवारहरुको अन्तवाुताु, In Basket

Exercise र चलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोचजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी चनयुखिको

लाचि कानून, न्याय तथा संसदीय माचमला मन्त्रालयमा चसफाररश िने िरी चमचत  २०७९।०३।१५ मा चनणुय भएको हुुँदा सम्बखित

सबैको जानकारीको लाचि यो सूिना प्रकाशन िररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना



सूचना नं. ११२२/०७८–७९

मिम िः   २०७९।०३।१५

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

१ ८७०००२ चहरामाया अवाल लचलतपुर-२४, लचलतपुर श्रीकृष्ण/पञ् िमाया चसरनरचसं

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

१ ८७०००९ चहरा डंिोल टोखा-१, काठमाड ं नाती/कृष्णदेवी कृष्ण

(केशव शिाा)

उपसमचव

नोट :

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

ठेगाना

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

यस चवज्ञापनमा चलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाचि छन ट भई अन्तवाुताुमा सखिचलत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्तांक सम्बखित उिेदवारले यो नचतजा

प्रकाशन भएको चमचतले ७ (सात) चदन पचछ अको ७ (सात) चदनसि आयोिको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेनु सचकने व्यहोरा जानकारी

िराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

आयोिको मबज्ञापन नम्बर १६६८४/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह,रा.प. चितीय शे्रणी, उपसचिव वा सो सरह

पदको माि पद संख्या १ (एक) का लाचि चलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाचि छन ट भएका ३ (तीन) जना उिेदवारहरुको

चमचत २०७९।०३।०८ िते अन्तवाुताु संिालन भएकोमा अन्तवाुताुमा उपखथथत ३ (तीन) जना उिेदवारहरुको अन्तवाुताु, In Basket

Exercise र चलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोचजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी

चनयुखिको लाचि कानून, न्याय तथा संसदीय माचमला मन्त्रालयमा चसफाररश िने िरी चमचत  २०७९।०३।१५ मा चनणुय भएको हुुँदा

सम्बखित सबैको जानकारीको लाचि यो सूिना प्रकाशन िररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना



सूचना नं. ११२३/०७८–७९

मिम िः   २०७९।०३।१५

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

१ ८७००१० नुतन झा इश् नाथ-३, र तहट िणेश/मन्जु महेन्द्र

(केशव शिाा)

उपसमचव

नोट :

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

यस चवज्ञापनमा चलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाचि छन ट भई अन्तवाुताुमा सखिचलत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्तांक सम्बखित उिेदवारले यो नचतजा

प्रकाशन भएको चमचतले ७ (सात) चदन पचछ अको ७ (सात) चदनसि आयोिको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेनु सचकने व्यहोरा जानकारी

िराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

आयोिको मबज्ञापन नम्बर १६६८५/०७८-७९ (ििेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. चितीय शे्रणी, उपसचिव वा सो

सरह पदको माि पद संख्या १ (एक) का लाचि चलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाचि छन ट भएका १ (एक) जना उिेदवारको

चमचत २०७९।०३।०८ िते अन्तवाुताु संिालन भएकोमा अन्तवाुताुमा उपखथथत १ (एक) जना उिेदवारको अन्तवाुताु, In Basket

Exercise र चलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोचजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी

चनयुखिको लाचि कानून, न्याय तथा संसदीय माचमला मन्त्रालयमा चसफाररश िने िरी चमचत  २०७९।०३।१५ मा चनणुय भएको हुुँदा

सम्बखित सबैको जानकारीको लाचि यो सूिना प्रकाशन िररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना



सूचना नं. ११२४/०७८–७९

मिम िः   २०७९।०३।१५

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

१ ८७००२९ दामोदर रेग्मी साुँफेबिर-२, अछाम परमभि/चतलु जयलाल

(केशव शिाा)

उपसमचव

नोट :

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

यस चवज्ञापनमा चलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाचि छन ट भई अन्तवाुताुमा सखिचलत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्तांक सम्बखित उिेदवारले यो नचतजा

प्रकाशन भएको चमचतले ७ (सात) चदन पचछ अको ७ (सात) चदनसि आयोिको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेनु सचकने व्यहोरा जानकारी

िराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

आयोिको मबज्ञापन नम्बर १६६८६/०७८-७९ (मप.के्ष.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. चितीय शे्रणी, उपसचिव वा सो सरह

पदको माि पद संख्या १ (एक) का लाचि चलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाचि छन ट भएका १ (एक) जना उिेदवारको चमचत

२०७९।०३।०८ िते अन्तवाुताु संिालन भएकोमा अन्तवाुताुमा उपखथथत १ (एक) जना उिेदवारको अन्तवाुताु, In Basket

Exercise र चलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोचजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी

चनयुखिको लाचि कानून, न्याय तथा संसदीय माचमला मन्त्रालयमा चसफाररश िने िरी चमचत  २०७९।०३।१५ मा चनणुय भएको हुुँदा

सम्बखित सबैको जानकारीको लाचि यो सूिना प्रकाशन िररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना



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

मवज्ञापन नं.
खुला/सिावेशी कैमफय 

१ ८७००३६ राजन खनाल 16669/078-79 खुला

२ ८७००३८ रोशी भण्डारी 16669/078-79 खुला

३ ८७०००२ चहरामाया अवाल 16684/078-79 आ.ज.

४ ८७००२९ दामोदर रेग्मी 16686/078-79 चप.के्ष.

५ ८७००१० नुतन झा 16685/078-79 मधेशी

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची: 

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमचव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ११२५/०७८-७९

मिम िः   २०७९।०३।१५

आयोिको मबज्ञापन नम्बर १६६६९/०७८-७९ (खुला), १६६८४/०७८-७९ (आ.ज.), १६६८५/०७८-७९ (ििेशी) र

१६६८६/०७८-७९ (मप.के्ष.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. चितीय शे्रणी, उपसचिव वा सो सरह पदको माि पदमा चमचत

२०७९।०३।१५ मा चनयुखिका लाचि चसफाररस भएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट

योग्यताक्रमको सूिी चनम् नानुसार कायम व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लाचि यो सूिना प्रकाशन िररएको छ ।


