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

१ ८७०१०७ आशिष थापा बागमती-७, सर्ााही फटकबहादुर/देवकुमारी मानबहादुर

२ ८७०३७५ रेवन्त पोखे्रर् शवराटनगर-३,  मोरङ िेखर/र्क्ष्मी रेवतीरमण

३ ८७००८५ शनकेि न्यौपाने तातोपानी-४, जुम्ला शबषु्णभक्त/शवषु्णकुमारी रत्निरण

४ ८७०१९९ सागर पौडेर् पोखरा-१९, कास्की साशर्कराम/साशवत्री भोजर्ार्

५ ८७०१५५ आयुष पन्त कृष्णापुर-१, कञ् चनपुर भुवनेश्वर/मीना देवीदत्त

६ ८७००३४ शवजया भट्ट वेदकोट-७, कञ् चनपुर भोजराज/दुगाा मनोरथ

७ ८७००७९ अजुा शबन्दुकार र्शर्तपुर-१०, र्शर्तपुर गोशबन्दमान/सानुमैंया कान्छा

८ ८७०४४९ कुमार सुनाम पारु्ङ्गटार-२, गोरखा श्यामबहादुर/गंगामाया हजारते

९ ८७००२८ भानुभक्त जोिी सााँफेबगर-१, अछाम गोशवन्दराज/शवमर्ा शत्रर्ोचन

१० ८७०३६४ अंशकता कणा नगराइन-१, धनुषा शवजयकुमार/रंजु सत्यनारायण

११ ८७०३३७ आदिा पंशडत जनकपुर-२१, धनुषा अिोककुमार/रामापशत रामशित

१२ ८७००५६ अशभिेष दाहार् शवराटनगर-१०,  मोरङ माधवराज/शृ्रजना भैरविसाद

१३ ८७०१३६ िमु्भ बोगटी चन्द्राशगरी-१४, काठमाडौं कृष्णबहादुर/सशवता पदमबहादुर

१४ ८७००३० िंकर आचाया साशदाखोर्ा-१, कास्की िजापशत/तारादेवी खडु

सिफाररश योग्यताक्रमः

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं.  ३८८/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।१२

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३२७/०७८-७९ (खुला), नेपार् शवशवध सेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी, कम्प्युटर इशिशनयर पदको माग पद

संख्या १४ (चौध) का र्ाशग शर्खखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको र्ाशग छनौट भएका १८ (अठार) जना उमे्मदवारहरुको शमशत

२०७९।०६।०७ गते अन्तवााताा संचार्न भएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत १७ (सत्र) जना उमे्मदवारहरुको अन्तवााताा , सामूशहक परीक्षण

र शर्खखत परीक्षा समेतको िाप्ांकको आधारमा देहाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोरे् थथायी शनयुखक्तको र्ाशग

संघीय माशमर्ा तथा सामान्य ििासन मन्त्रार्यमा शसफाररि गने गरी शमशत २०७९।०६।१२ मा शनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको

जानकारीको र्ाशग यो सूचना िकािन गररएको छ ।

Page 1 of  9 अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव



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

१ ८७०२०१ आदिा ढकार् पोखरा-३०, कास्की कशवराज/हररदेवी भोजराज

यो.क्र.नं. रोल नं. बाबुको नाम बाजेको नाम

१ ८७०११४ माशत्रकाहरर पृतीिसाद

२ ८७०१७६ िशवन चौहान काशजबहादुर डम्बरबहादुर

३ ८७०४२२ भुवन के.सी. दीपेसकुमार दर्बहादुर

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपिसचव

नोटः  

यस शवज्ञापनमा शर्खखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको र्ाशग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मशर्न भएका उमे्मदवारहरुरे् िाप् गरेको कूर् िाप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवाररे् यो नशतजा िकािन भएको 

शमशतरे् ७ (िात) शदन पशछ अको ७ (िात) शदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सशकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

अस्थायी योग्यताक्रमः

उमे्मदवारको नाम थर

शवनोद न्यौपाने

(देवेन्द्र शमाा)

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

१ ८७०३४० अंजर्ी केिरी गौर-५, रौतहट अशनरुद्रिसाद/चन्दादेवी श्रीचन्द्रिसाद

२ ८७०१३० सशबता दाहार् शढकुरपोखरी-८, कास्की राजुिसाद/शसता धनपती

३ ८७०५४६ गायत्री िमाा सत्यवती-६, गुल्मी कृष्णिसाद/िुभकर्ा पद्यानाभ

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपिसचव

नोटः  

सिफाररश योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

यस शवज्ञापनमा शर्खखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको र्ाशग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मशर्न भएका उमे्मदवारहरुरे् िाप् गरेको कूर् िाप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवाररे् यो नशतजा िकािन भएको 

शमशतरे् ७ (िात) शदन पशछ अको ७ (िात) शदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सशकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं.  ३८९/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।१२

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३२८/०७८-७९ (मसहला), नेपार् शवशवध सेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (िा.), कम्प्युटर इशिशनयर पदको माग

पद संख्या ४ (चार) का र्ाशग शर्खखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको र्ाशग छनौट भएका ६ (छ) जना उमे्मदवारहरुको शमशत

२०७९।०६।०७ गते अन्तवााताा संचार्न भएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत ५ (पााँच) जना उमे्मदवारहरुको अन्तवााताा , सामूशहक

परीक्षण र शर्खखत परीक्षा समेतको िाप्ांकको आधारमा देहाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोरे् थथायी शनयुखक्तको

र्ाशग संघीय माशमर्ा तथा सामान्य ििासन मन्त्रार्यमा शसफाररि गने गरी शमशत २०७९।०६।१२ मा शनणाय भएको हुाँदा सम्बखित

सबैको जानकारीको र्ाशग यो सूचना िकािन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०१३७ जुशपटर ताम्राकार काठमाडौ-ं९, काठमाडौं राजेन्द्रबहादुर/िशमर्ा गोशवन्दबहादुर

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपिसचव

नोटः  

सिफाररश योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

यस शवज्ञापनमा शर्खखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको र्ाशग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मशर्न भएका उमे्मदवारहरुरे् िाप् गरेको कूर् िाप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवाररे् यो नशतजा िकािन 

भएको शमशतरे् ७ (िात) शदन पशछ अको ७ (िात) शदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सशकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं.  ३९०/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।१२

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३२९/०७८-७९ (आ.ज.), नेपार् शवशवध सेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी, कम्प्युटर इशिशनयर पदको माग पद

संख्या ३ (तीन) का र्ाशग शर्खखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको र्ाशग छनौट भएका ३ (तीन) जना उमे्मदवारहरुको शमशत

२०७९।०६।०७ गते अन्तवााताा संचार्न भएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत २ (दुई) जना उमे्मदवारहरुको अन्तवााताा , सामूशहक

परीक्षण र शर्खखत परीक्षा समेतको िाप्ांकको आधारमा देहाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोरे् थथायी

शनयुखक्तको र्ाशग संघीय माशमर्ा तथा सामान्य ििासन मन्त्रार्यमा शसफाररि गने गरी शमशत २०७९।०६।१२ मा शनणाय भएको

हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको र्ाशग यो सूचना िकािन गररएको छ ।

Page 4 of  9 अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव



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

१ ८७०५८४ शवजय यादव करै्या-१४, बारा राजेन्द्रिसाद/िान्तीदेवी रामानन्द

२ ८७०४८२ श्रीराम रौशनयार करै्या-९, बारा नवाविसाद/उशमार्ादेवी सहदेव

३ ८७०२७२ िशवणकुमार कणा नगराइन-३, धनुषा सुरेन्द्र/साशवत्री राजनन्दन

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

१ ८७०२५७ शनशतष देव राजशवराज-९, सप्री रशवन्द्रिसाद/रेणुदेवी खुशसर्ार्

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपिसचव

नोटः  

सिफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

यस शवज्ञापनमा शर्खखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको र्ाशग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मशर्न भएका उमे्मदवारहरुरे् िाप् गरेको कूर् िाप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवाररे् यो नशतजा िकािन भएको 

शमशतरे् ७ (िात) शदन पशछ अको ७ (िात) शदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सशकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३९१/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।१२

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३३०/०७८-७९ (मिेशी), नेपार् शवशवध सेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी, कम्प्युटर इशिशनयर पदको माग पद

संख्या ३ (तीन) का र्ाशग शर्खखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको र्ाशग छनौट भएका ७ (सात) जना उमे्मदवारहरुको शमशत

२०७९।०६।०७ गते अन्तवााताा संचार्न भएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत ७ (सात) जना उमे्मदवारहरुको अन्तवााताा , सामूशहक

परीक्षण र शर्खखत परीक्षा समेतको िाप्ांकको आधारमा देहाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोरे् थथायी शनयुखक्तको

र्ाशग संघीय माशमर्ा तथा सामान्य ििासन मन्त्रार्यमा शसफाररि गने गरी शमशत २०७९।०६।१२ मा शनणाय भएको हुाँदा सम्बखित

सबैको जानकारीको र्ाशग यो सूचना िकािन गररएको छ ।
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(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपिसचव

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३९२/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।१२

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३३१/०७८-७९ (दसलत), नेपार् शवशवध सेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी, कम्प्युटर इशिशनयर पदको माग पद

संख्या १ (एक) का र्ाशग शर्खखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको र्ाशग छनौट भएका १ (एक) जना उमे्मदवारको शमशत २०७९।०६।०७

गते अन्तवााताा संचार्न भएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत १ (एक) जना उमे्मदवार शवज्ञापन नं. १७३२७।०७८-७९ मा शसफाररि

भइसकेकारे् यो शवज्ञापनमा शसफाररिका र्ाशग कुनै पशन उमे्मदवार बााँकी नरहेको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको

र्ाशग यो सूचना िकािन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०६४३ सुशनर् ज्ञवार्ी रामग्राम-३, नवर्परासी रामजीिसाद/शगतादेवी िेमनारायण

२ ८७०६४६ िशतक कडररया शबताामोड-४, झापा कमर्िसाद/अनुराधा शटकाराम

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपिसचव

नोटः  

सिफाररश योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

यस शवज्ञापनमा शर्खखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको र्ाशग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मशर्न भएका उमे्मदवारहरुरे् िाप् गरेको कूर् िाप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवाररे् यो नशतजा िकािन 

भएको शमशतरे् ७ (िात) शदन पशछ अको ७ (िात) शदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सशकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३९३/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।१२

आयोगको सवज्ञापन नं. १७३३२/०७८-७९ (अपांग), नेपार् शवशवध सेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी, कम्प्युटर इशिशनयर पदको माग पद

संख्या २ (दुई) का र्ाशग शर्खखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको र्ाशग छनौट भएका २ (दुई) जना उमे्मदवारहरुको शमशत

२०७९।०६।०७ गते अन्तवााताा संचार्न भएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत २ (दुई) जना उमे्मदवारहरुको अन्तवााताा , सामूशहक

परीक्षण र शर्खखत परीक्षा समेतको िाप्ांकको आधारमा देहाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोरे् थथायी

शनयुखक्तको र्ाशग संघीय माशमर्ा तथा सामान्य ििासन मन्त्रार्यमा शसफाररि गने गरी शमशत २०७९।०६।१२ मा शनणाय भएको

हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको र्ाशग यो सूचना िकािन गररएको छ ।
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समसतः  २०७९।०६।१२

योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
सिफाररश गररएको 

सवज्ञापन नं.

खुला/ 

िमावेशी
कैसफयत

१ ८७०१०७ आशिष थापा 17327/078-79 खुर्ा

२ ८७०३७५ रेवन्त पोखे्रर् 17327/078-79 खुर्ा

३ ८७००८५ शनकेि न्यौपाने 17327/078-79 खुर्ा

४ ८७०१९९ सागर पौडेर् 17327/078-79 खुर्ा

५ ८७०१५५ आयुष पन्त 17327/078-79 खुर्ा

६ ८७००३४ शवजया भट्ट 17327/078-79 खुर्ा

७ ८७००७९ अजुा शबन्दुकार 17327/078-79 खुर्ा

८ ८७०४४९ कुमार सुनाम 17327/078-79 खुर्ा

९ ८७००२८ भानुभक्त जोिी 17327/078-79 खुर्ा

१० ८७०३६४ अंशकता कणा 17327/078-79 खुर्ा

११ ८७०३३७ आदिा पंशडत 17327/078-79 खुर्ा

१२ ८७००५६ अशभिेष दाहार् 17327/078-79 खुर्ा

१३ ८७०१३६ िमु्भ बोगटी 17327/078-79 खुर्ा

१४ ८७००३० िंकर आचाया 17327/078-79 खुर्ा

१५ ८७०५८४ शवजय यादव 17330/078-79 मधेिी

१६ ८७०४८२ श्रीराम रौशनयार 17330/078-79 मधेिी

१७ ८७०३४० अंजर्ी केिरी 17328/078-79 मशहर्ा

१८ ८७०१३७ जुशपटर ताम्राकार 17329/078-79 आ.ज.

१९ ८७०६४६ िशतक कडररया 17332/078-79 अपांग

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३९४/०७९-८०

आयोगको सवज्ञापन नम्बर १७३२७/०७८-७९ (खुला), १७३२८/०७८-७९ (मसहला), १७३२९/०७८-७९ (आ.ज.),

१७३३०/०७८-७९ (मिेशी), १७३३१/०७८-७९ (दसलत) र १७३३२/०७८-७९ (अपांग), नेपार् शवशवध सेवा,

रा.प.तृतीय शे्रणी, कम्प्युटर इशिशनयर पदमा शनयुखक्तका र्ाशग शसफाररि भएका उमे्मदवारहरुरे् िाप् गरेको कूर्

िाप्ांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची शमशत २०७९।०६।१२ को शनणायानुसार सम्बखित सबैको

जानकारीको र्ाशग यो सूचना िकािन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको िुची: 
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योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
सिफाररश गररएको 

सवज्ञापन नं.

खुला/ 

िमावेशी
कैसफयत

२० ८७०६४३ सुशनर् ज्ञवार्ी 17332/078-79 अपांग

२१ ८७०२७२ िशवणकुमार कणा 17330/078-79 मधेिी

२२ ८७०१३० सशबता दाहार् 17328/078-79 मशहर्ा

२३ ८७०५४६ गायत्री िमाा 17328/078-79 मशहर्ा

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा असिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपिसचव
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