
सूचना नं. ११३३/०७८–७९

मिम िः   २०७९।०३।१५

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

१ ८७००५० श्रीराम ठाकुर पििरा-७, महोत्तरी बैधनाथ/सुपिनािेवी पकष्नेश्वर

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

१ ८७०१०७ यामबहािुर बुढा भेरीगंगा-११, सुरे्खत जंगे/सोमती मक्रपवर

(केशव शिाा)

उपसमचव

नोट :

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

ठेगाना

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

यस पवज्ञािनमा पिखर्खत िरीक्षाबाट अन्तवाातााको िापग छनौट भई अन्तवााताामा सखिपित भएका उिेिवारहरुिे प्राप्त गरेको कूि प्राप्तांक सम्बखित उिेिवारिे यो नपतजा

प्रकाशन भएको पमपतिे ७ (सात) पिन िपछ अको ७ (सात) पिनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेना सपकने व्यहोरा जानकारी

गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७४/०७८-७९ (खुला), नेिाि प्रशासन सेवा, िेर्खा समूह, रा.ि. पितीय शे्रणी, उिसपिव वा सो

सरह ििको माग िि संख्या १ (एक) का िापग पिखर्खत िरीक्षाबाट अन्तवाातााको िापग छनौट भएका ११ (एघार) जना

उिेिवारहरुको पमपत २०७९।०३।१२ गते अन्तवााताा संिािन भएकोमा अन्तवााताामा उिखथथत ७ (सात) जना उिेिवारहरुको

अन्तवााताा , In Basket Exercise र पिखर्खत िरीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा िेहाय बमोपजमको योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोिे थथायी पनयुखिको िापग संघीय मापमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा पसफाररश गने गरी पमपत  २०७९।०३।१५ मा

पनणाय भएको हुुँिा सम्बखित सबैको जानकारीको िापग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना



सूचना नं. ११३४/०७८–७९

मिम िः   २०७९।०३।१५

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

१ ८७०३७३ सुपनता सुवेिी कमिामाई-६, पसिुिी गोकणाप्रसाि/पवमिा रामहरर

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

१ ८७०३३७ पगता आिाया िापणनी-२, अघाार्खाुँिी पनत्यानन्द/कमिा पभमिाि

(केशव शिाा)

उपसमचव

नोट :

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

ठेगाना

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

यस पवज्ञािनमा पिखर्खत िरीक्षाबाट अन्तवाातााको िापग छनौट भई अन्तवााताामा सखिपित भएका उिेिवारहरुिे प्राप्त गरेको कूि प्राप्तांक सम्बखित उिेिवारिे यो नपतजा

प्रकाशन भएको पमपतिे ७ (सात) पिन िपछ अको ७ (सात) पिनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेना सपकने व्यहोरा जानकारी

गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७५/०७८-७९ (िमहला), नेिाि प्रशासन सेवा, िेर्खा समूह, रा.ि. पितीय शे्रणी, उिसपिव वा सो

सरह ििको माग िि संख्या १ (एक) का िापग पिखर्खत िरीक्षाबाट अन्तवाातााको िापग छनौट भएका ५ (िाुँि) जना

उिेिवारहरुको पमपत २०७९।०३।१२ गते अन्तवााताा संिािन भएकोमा अन्तवााताामा उिखथथत ५ (िाुँि) जना उिेिवारहरुमधे्य

रोि नं. ८७०३३१ का उिेिवार पव.नं. १६६७१।०७८-७९ मा पसफाररश भइसकेकािे बाुँकी उिेिवारहरुको अन्तवााताा , In

Basket Exercise र पिखर्खत िरीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा िेहाय बमोपजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे थथायी

पनयुखिको िापग संघीय मापमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा पसफाररश गने गरी पमपत  २०७९।०३।१५ मा पनणाय भएको हुुँिा

सम्बखित सबैको जानकारीको िापग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना



सूचना नं. ११३५/०७८–७९

मिम िः   २०७९।०३।१५

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

१ ८७०३३० मोहनकुमार जैसवाि राप्तीसोनारी-१, बाुँके सुर्खराम/कुमारी जगन्नाथ

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

१ ८७०४२० सुपधरकुमार साह सोनमा-२, महोत्तरी राजेश् वर/रेशमी पशवशरण 

(केशव शिाा)

उपसमचव

नोट :

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

ठेगाना

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

यस पवज्ञािनमा पिखर्खत िरीक्षाबाट अन्तवाातााको िापग छनौट भई अन्तवााताामा सखिपित भएका उिेिवारहरुिे प्राप्त गरेको कूि प्राप्तांक सम्बखित उिेिवारिे यो नपतजा

प्रकाशन भएको पमपतिे ७ (सात) पिन िपछ अको ७ (सात) पिनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेना सपकने व्यहोरा जानकारी

गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७६/०७८-७९ (ििेशी), नेिाि प्रशासन सेवा, िेर्खा समूह, रा.ि. पितीय शे्रणी, उिसपिव वा सो

सरह ििको माग िि संख्या १ (एक) का िापग पिखर्खत िरीक्षाबाट अन्तवाातााको िापग छनौट भएका ६ (छ) जना उिेिवारहरुको

पमपत २०७९।०३।१२ गते अन्तवााताा संिािन भएकोमा अन्तवााताामा उिखथथत ६ (छ) जना उिेिवारहरुमधे्य रोि नं. ८७००९९ का

उिेिवार पव.नं. १६६७३।०७८-७९ मा र रोि नं. ८७००५० का उिेिवार पव.नं. १६६७४।०७८-७९ मा पसफाररश भइसकेकािे

बाुँकी उिेिवारहरुको अन्तवााताा , In Basket Exercise र पिखर्खत िरीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा िेहाय बमोपजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे थथायी पनयुखिको िापग संघीय मापमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा पसफाररश गने गरी

पमपत  २०७९।०३।१५ मा पनणाय भएको हुुँिा सम्बखित सबैको जानकारीको िापग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना



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

मवज्ञापन नं.
खुला/सिावेशी कैमफय 

१ ८७००५० श्रीराम ठाकुर 16674/078-79 रु्खिा

२ ८७०३७३ सुपनता सुवेिी 16675/078-79 मपहिा

३ ८७०३३० मोहनकुमार जैसवाि 16676/078-79 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. ११३६/०७८-७९

मिम िः   २०७९।०३।१५

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७४/०७८-७९ (खुला), १६६७५/०७८-७९ (िमहला) र १६६७६/०७८-७९ (ििेशी), नेिाि

प्रशासन सेवा, िेर्खा समूह, रा.ि. पितीय शे्रणी (अप्रा.), उिसपिव वा सो सरह ििमा पमपत २०७९।०३।१५ मा पनयुखिका िापग

पसफाररस भएका उिेिवारहरुिे प्राप्त गरेको कूि प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूिी पनम् नानुसार कायम

व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िापग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।


