
यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७००९८ समुन्तकुमार यादव कलैया-२०, बारा दरोगा/सुरतियादेवी परसन

२ ८७००५३ धमाानन्द गिरी लेकम-४, दारुु्ला जया/सीिा तवरमान

३ ८७००६१ प्रमे नपेाल मेर्ीनगर-१४, झापा तिल्लिराम/लक्ष्मी गंगाप्रसाद

४ ८७००५५ तजेप्रसाद अगधकारी मािी-६, तर्िवन नेत्रप्रसाद/नेत्रकुमारी तिबिंकर

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०१८६ खिेन्र पौडले र्ौतबसे-४, धनकुटा कुलप्रसाद/तजवकुमारी हररप्रसाद

२ ८७०११८ कमलराज जोशी बैजनाथ-८, अछाम देतवभक्त/ईश्वरा गंगाराम

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७००३५ भूपालबहादुर गणेिबहादुर

२ ८७००७१ कृष्णप्रसाद खिानन्द

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(केशव शमाा)

उपसबिव

नोटः  

आयोगको बवज्ञापन नं. १७२८३/०७७-७८ (खुला), नेपाल आतथुक योजना िथा िथ्याङ्क सेवा, िथ्याङ्क समूह, रा.प.िृिीय शे्रणी

(प्रा.), िथ्याङ्क अतधकृि पदको माग पद संख्या ४ (र्ार) का लातग तलल्लखि परीक्षाबाट अन्तवाुिाुको लातग छनौट भएका ६ (छ)

जना उमे्मदवारहरुको तमति २०७८।१२।११ गिे अन्तवाुिाु संर्ालन भएकोमा अन्तवाुिाुमा उपल्लथथि ६ (छ) जना

उमे्मदवारहरुको अन्तवाुिाु, सामूतहक परीक्षण र तलल्लखि परीक्षा समेिको प्राप्ांकको आधारमा देहाय बमोतजमको योग्यिाक्रम

कायम हुन आएकोले थथायी तनयुल्लक्तको लातग संघीय मातमला िथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा तसफाररि गने गरी तमति

२०७८।१२।११ मा तनणुय भएको हुुँदा सम्बल्लिि सबैको जानकारीको लातग यो सूर्ना प्रकािन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं. ७४५/०७८-७९

बमबतः  २०७८।१२।११

यस तवज्ञापनमा तलल्लखि परीक्षाबाट अन्तवाुिाुको लातग छनौट भई अन्तवाुिाुमा सल्लम्मतलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बल्लिि उमे्मदवारले यो नतिजा प्रकािन 

भएको तमतिले ७ (सात) तदन पतछ अको ७ (सात) तदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनु सतकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

बसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

अस्थायी योग्यताक्रमः

धु्रव अतधकारी

िुतिल पौिेल

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अबिकृत
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७००९३ सस्ममता ससिंतान कालेश्वर-६, लतलिपुर टंकबहादुर/तिलकुमारी लालबहादुर

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७००९७ दीपा पाण्डे छत्रदेव-७, अघाुखाुँर्ी गंगाराम/नमकला लालमतण

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(केशव शमाा)

उपसबिव

नोटः  

बसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अबिकृत

यस तवज्ञापनमा तलल्लखि परीक्षाबाट अन्तवाुिाुको लातग छनौट भई अन्तवाुिाुमा सल्लम्मतलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बल्लिि उमे्मदवारले यो नतिजा प्रकािन भएको 

तमतिले ७ (सात) तदन पतछ अको ७ (सात) तदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनु सतकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं. ७४६/०७८-७९

बमबतः  २०७८।१२।११

आयोगको बवज्ञापन नं. १७२८४/०७७-७८ (मबहला), नेपाल आतथुक योजना िथा िथ्याङ्क सेवा, िथ्याङ्क समूह, रा.प.िृिीय शे्रणी

(प्रा.), िथ्याङ्क अतधकृि पदको माग पद संख्या १ (एक) का लातग तलल्लखि परीक्षाबाट अन्तवाुिाुको लातग छनौट भएका ३ (िीन)

जना उमे्मदवारहरुको तमति २०७८।१२।११ गिे अन्तवाुिाु संर्ालन भएकोमा अन्तवाुिाुमा उपल्लथथि ३ (िीन) जना उमे्मदवारहरुको

अन्तवाुिाु, सामूतहक परीक्षण र तलल्लखि परीक्षा समेिको प्राप्ांकको आधारमा देहाय बमोतजमको योग्यिाक्रम कायम हुन

आएकोले थथायी तनयुल्लक्तको लातग संघीय मातमला िथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा तसफाररि गने गरी तमति २०७८।१२।११ मा

तनणुय भएको हुुँदा सम्बल्लिि सबैको जानकारीको लातग यो सूर्ना प्रकािन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०११३ समुन्तकुमार िपु्ता घोराही-१५, दाङ रामदुलारे/कुमारीदेवी बचु्चलाल

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(केशव शमाा)

उपसबिव

नोटः  

बसफाररश योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अबिकृत

यस तवज्ञापनमा तलल्लखि परीक्षाबाट अन्तवाुिाुको लातग छनौट भई अन्तवाुिाुमा सल्लम्मतलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बल्लिि उमे्मदवारले यो नतिजा प्रकािन 

भएको तमतिले ७ (सात) तदन पतछ अको ७ (सात) तदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनु सतकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं. ७४७/०७८-७९

बमबतः  २०७८।१२।११

आयोगको बवज्ञापन नं. १७२८५/०७७-७८ (मिेशी), नेपाल आतथुक योजना िथा िथ्याङ्क सेवा, िथ्याङ्क समूह, रा.प.िृिीय

शे्रणी (प्रा.), िथ्याङ्क अतधकृि पदको माग पद संख्या १ (एक) का लातग तलल्लखि परीक्षाबाट अन्तवाुिाुको लातग छनौट भएका २

(दुई) जना उमे्मदवारहरुको तमति २०७८।१२।११ गिे अन्तवाुिाु संर्ालन भएकोमा अन्तवाुिाुमा उपल्लथथि २ (दुई) जना

उमे्मदवारहरुमधे्य रोल नं. ८७००९८ का उमे्मदवार तव.नं. १७२८३/०७७-७८ मा तसफाररि भइसकेकोले बाुँकी उमे्मदवारको

अन्तवाुिाु, सामूतहक परीक्षण र तलल्लखि परीक्षा समेिको प्राप्ांकको आधारमा देहाय बमोतजमको योग्यिाक्रम कायम हुन

आएकोले थथायी तनयुल्लक्तको लातग संघीय मातमला िथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा तसफाररि गने गरी तमति २०७८।१२।११ मा

तनणुय भएको हुुँदा सम्बल्लिि सबैको जानकारीको लातग यो सूर्ना प्रकािन गररएको छ ।
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बमबतः  २०७८।१२।११

योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
बसफाररश गररएको 

बवज्ञापन नं.

खुला/ 

समावेशी
कैबफयत

१ ८७००९८ सुमन्तकुमार यादव 17283/077-78 खुला

२ ८७००५३ धमाुनन्द तगरी 17283/077-78 खुला

३ ८७००६१ पे्रम नेपाल 17283/077-78 खुला

४ ८७००५५ िेजप्रसाद अतधकारी 17283/077-78 खुला

५ ८७०११३ सुमन्तकुमार गुप्ा 17285/077-78 मधेिी

६ ८७००९३ सल्लििा तसंिान 17284/077-78 मतहला

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अबिकृत

(बबजय गौतम)

शाखा अबिकृत

(केशव शमाा)

उपसबिव

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७४८/०७८-७९

आयोगको बवज्ञापन नम्बर १७२८३/०७७-७८ (खुला), १७२८४/०७७-७८ (मबहला) र १७२८५/०७७-७८

(मिेशी), नेपाल आतथुक योजना िथा िथ्याङ्क सेवा, िथ्याङ्क समूह, रा.प.िृिीय शे्रणी (प्रा.), िथ्याङ्क अतधकृि पदमा

तनयुल्लक्तका लातग तसफाररि भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट

योग्यिाक्रमको सूर्ी तमति २०७८।१२।११ को तनणुयानुसार सम्बल्लिि सबैको जानकारीको लातग यो सूर्ना प्रकािन

गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुिी: 
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