लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ११२८/०७८–७९
मिम िः २०७९।०३।१५
आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७०/०७८-७९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. सिर्ीय श्रेणी,
उपससचव वा सो सरह पदको माग पद संख्या ५ (पाँच) का लासग सलखखर् परीक्षाबाि अन्तवात र्ातको लासग छनौि भएका ९ (नौ) जना
उिे दवारहरुको समसर् २०७९।०३।१० गर्े अन्तवातर्ात संचालन भएकोमा अन्तवातर्ात मा उपखथथर् ७ (सार्) जना उिेदवारहरुको
अन्तवातर्ात , In Basket Exercise र सलखखर् परीक्षा समेर्को प्राप्ताङ्कको आिारमा दे हाय बमोसजमको योग्यर्ाक्रम कायम हुन
आएकोले थथायी सनयुखिको लासग संिीय मासमला र्था सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ससफाररश गने गरी समसर् २०७९।०३।१५ मा
सनणतय भएको हुँ दा सम्बखन्धर् सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७२०२० सुभाष न्यौपाने

बाडे गाउँ -३, ससन्धुपाल्चोक

दे वेन्द्रराज/गोमादे वी

हररलोचन

२

८७२०४६ वर्तराज पौडे ल

आसिखोला-२, स्याङजा

जयनारायण/गुमादे वी

भूवानीशंकर

३

८७२०१० पोषनराज भण्डारी

दे वदह-९, रुपन्दे ही

फसडश्वर/कमलादे वी

थानेश्वर

४

८७०३३९ भसवश्वर सिसमरे

पासणनी-५, अिातखाँ ची

सिकाराम/मुमकला

पू णतभद्र

५

८७१६९४ सवनयकुमार सोनु

जनकपुर-१६, जनकपुर

राजेन्द्रलाल/प्रसमलादे वी

रुपनारायणलाल

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७१८८८ सागर असिकारी

शु द्धोदन-५, रुपन्दे ही

जगसदश/ससर्ा

२

८७१३२२ नसबन चापागाईं

ससमरा-२, बारा

सिकाराम/भगवर्ीकुमारी भासगरर्

(दे वेन्द्र शिाा)
शाखा अमिकृ

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

इन्द्रपसर्

(केशव शिाा )
उपसमचव

नोट :
यस सवज्ञापनमा सलखखर् परीक्षाबाि अन्तवात र्ातको लासग छनौि भई अन्तवातर्ातमा सखिसलर् भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तांक सम्बखन्धर् उिेदवारले यो नसर्जा
प्रकाशन भएको समसर्ले ७ (सार्) सदन पसछ अको ७ (सार्) सदनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाि हे नत ससकने व्यहोरा जानकारी
गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ११२९/०७८–७९
मिम िः २०७९।०३।१५
आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७१/०७८-७९ (िमहला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. सिर्ीय श्रेणी,
उपससचव वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलखखर् परीक्षाबाि अन्तवात र्ातको लासग छनौि भएका ४ (चार)
जना उिे दवारहरुको समसर् २०७९।०३।१० गर्े अन्तवात र्ात संचालन भएकोमा अन्तवात र्ातमा उपखथथर् ३ (र्ीन) जना उिेदवारहरुको
अन्तवातर्ात , In Basket Exercise र सलखखर् परीक्षा समेर्को प्राप्ताङ्कको आिारमा दे हाय बमोसजमको योग्यर्ाक्रम कायम हुन
आएकोले थथायी सनयुखिको लासग संिीय मासमला र्था सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ससफाररश गने गरी समसर् २०७९।०३।१५ मा
सनणतय भएको हुँ दा सम्बखन्धर् सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७१८२५ सनशा थापा राउर्

ठे गाना

सवर्ात मोड-५, झापा

बाबु /आिाको नाि

खड् गबहादु र/सभमादे वी

बाजेको नाि

भखिप्रसाद

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७११०३ सुसनर्ा पराजुली

(दे वेन्द्र शिाा)
शाखा अमिकृ

ठे गाना

फत्तेपुर-८, सप्तरी

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

गोसवन्दप्रसाद/सोमकुमारी छसवलाल

(केशव शिाा )
उपसमचव

नोट :
यस सवज्ञापनमा सलखखर् परीक्षाबाि अन्तवात र्ातको लासग छनौि भई अन्तवातर्ातमा सखिसलर् भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तांक सम्बखन्धर् उिेदवारले यो नसर्जा
प्रकाशन भएको समसर्ले ७ (सार्) सदन पसछ अको ७ (सार्) सदनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाि हे नत ससकने व्यहोरा जानकारी
गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ११३०/०७८–७९
मिम िः २०७९।०३।१५
आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७२/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. सिर्ीय श्रेणी,
उपससचव वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलखखर् परीक्षाबाि अन्तवात र्ातको लासग छनौि भएका ६ (छ) जना
उिे दवारहरुको समसर् २०७९।०३।१० गर्े अन्तवातर्ात संचालन भएकोमा अन्तवातर्ात मा उपखथथर् ४ (चार) जना उिेदवारहरुको
अन्तवातर्ात , In Basket Exercise र सलखखर् परीक्षा समेर्को प्राप्ताङ्कको आिारमा दे हाय बमोसजमको योग्यर्ाक्रम कायम हुन
आएकोले थथायी सनयुखिको लासग संिीय मासमला र्था सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ससफाररश गने गरी समसर् २०७९।०३।१५ मा
सनणतय भएको हुँ दा सम्बखन्धर् सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७१०७२ लाल बहादु र गुरुङ

ठे गाना

सुसलकोि-६, गोरखा

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

आरामबहादु र /रमाकुमारी मनबहादु र

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७०३२२ यामबहादु र बुढा

(दे वेन्द्र शिाा)
शाखा अमिकृ

ठे गाना

भेरीगंगा-११, सुखेर्

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

जंगे/सोमर्ी

बाजेको नाि

मक्रवीर

(केशव शिाा )
उपसमचव

नोट :
यस सवज्ञापनमा सलखखर् परीक्षाबाि अन्तवात र्ातको लासग छनौि भई अन्तवातर्ातमा सखिसलर् भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तांक सम्बखन्धर् उिेदवारले यो नसर्जा
प्रकाशन भएको समसर्ले ७ (सार्) सदन पसछ अको ७ (सार्) सदनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाि हे नत ससकने व्यहोरा जानकारी
गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ११३१/०७८–७९
मिम िः २०७९।०३।१५
आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७३/०७८-७९ (ििेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. सिर्ीय श्रेणी,
उपससचव वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलखखर् परीक्षाबाि अन्तवात र्ातको लासग छनौि भएका ५ (पाँच)
जना उिे दवारहरुको समसर् २०७९।०३।१० गर्े अन्तवात र्ात संचालन भएकोमा अन्तवात र्ातमा उपखथथर् ५ (पाँ च) जना
उिे दवारहरुमध्ये रोल नं. ८७१६९४ का उिेदवार सव.नं. १६६७०।०७८-७९ मा ससफाररश भइसकेकाले बाँकी उिे दवारहरुको
अन्तवातर्ात , In Basket Exercise र सलखखर् परीक्षा समेर्को प्राप्ताङ्कको आिारमा दे हाय बमोसजमको योग्यर्ाक्रम कायम हुन
आएकोले थथायी सनयुखिको लासग संिीय मासमला र्था सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ससफाररश गने गरी समसर् २०७९।०३।१५ मा
सनणतय भएको हुँ दा सम्बखन्धर् सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७०२७१ भुदेव झा

ठे गाना

रामनगर-३, सलात ही

बाबु /आिाको नाि

िमेश्वर/सीयाकुमारी

बाजेको नाि

श्रीनारायण

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७१०८७ अभयकुमार गुप्ता

(दे वेन्द्र शिाा)
शाखा अमिकृ

ठे गाना

कंचनरुप-८, सप्तरी

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

चन्दे श्वर/सीर्ादे वी

बाजेको नाि

रामजर्न

(केशव शिाा )
उपसमचव

नोट :
यस सवज्ञापनमा सलखखर् परीक्षाबाि अन्तवात र्ातको लासग छनौि भई अन्तवातर्ातमा सखिसलर् भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तांक सम्बखन्धर् उिेदवारले यो नसर्जा
प्रकाशन भएको समसर्ले ७ (सार्) सदन पसछ अको ७ (सार्) सदनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाि हे नत ससकने व्यहोरा जानकारी
गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ११३२/०७८-७९
मिम िः २०७९।०३।१५
आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७०/०७८-७९ (खुला), १६६७१/०७८-७९ (िमहला), १६६७२/०७८-७९ (आ.ज.) र
१६६७३/०७८-७९ (ििेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. सिर्ीय श्रेणी (अप्रा.), उपससचव वा सो सरह
पदको माग पदमा समसर् २०७९।०३।१५ मा सनयुखिका लासग ससफाररस भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तां कको
आिारमा रहे को एकमुष्ट योग्यर्ाक्रमको सूची सनम्नानुसार कायम व्यहोरा सम्बखन्धर् सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
मसफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

खुला/सिावेशी

सुभाष न्यौपाने

16670/078-79

खुला

८७२०४६

वर्तराज पौडे ल

16670/078-79

खुला

३

८७२०१०

पोषनराज भण्डारी

16670/078-79

खुला

४

८७०२७१

भुदेव झा

16673/078-79

मिेशी

५

८७१८२५

सनशा थापा राउर्

16671/078-79

मसहला

६

८७०३३९

भसवश्वर सिसमरे

16670/078-79

खुला

७

८७१६९४

सवनयकुमार सोनु

16670/078-79

खुला

८

८७१०७२

लाल बहादु र गुरुङ

16672/078-79

आ.ज.

योग्य ाक्रि नं.

रोल नं .

१

८७२०२०

२

(दे वेन्द्र शिाा)
शाखा अमिकृ

उम्मे दवारको नाि थर

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

कैमफय

(केशव शिाा )
उपसमचव

