
मिम िः २०७७।११।०२

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

१ ८७००३२ सुष्मा शे्रष्ठ काठमाड ौं-१०, काठमाड ौं शिवलाल/सीता शवषु्णलाल

२ ८७००५७ नारायण शतशमल्सिना तारकेश् वर-१, काठमाड ौं बालकृष्ण/पाववती शिवप्रसाद

____________________

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

______________________

(रिेश िैनाली)

उपसमिव

नोटिः 

____________________

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस शवज्ञापनमा शलल्सित परीक्षाबाट अन्तवावतावको लाशि छन ट भई अन्तवावतावमा सल्सिशलन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बल्सित उिेदवारले यो नशतजा प्रकािन भएको शमशतले 

७ (सा ) शदन पशछ अको ७ (सा ) शदनसि आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनव सशकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. २१०/०७७-७८

आयोिको मवज्ञापन नं. १७२०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल शवशवध सेवा, रा.प. शितीय शे्रणी (प्रा.), सूचना प्रशवशध शनदेिक पदको माि

पद सौंख्या २(दुई) का लाशि शलल्सित परीक्षाबाट अन्तवावतावको लाशि छन ट भएका ४ (चार) जना उिेदवारहरुको शमशत २०७७।१०।३०

िते अन्तवावताव सौंचालन भएकोमा अन्तवावतावमा उपल्सथित ४ (चार) जना उिेदवारहरुको अन्तवावताव र शलल्सित परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको

आधारमा देहाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले बढुवा शनयुल्सिको लाशि सौंघीय माशमला तिा सामान्य प्रिासन

मन्त्रालयमा शसफाररि िने िरी शमशत २०७७।११।०२ मा शनणवय भएको हुुँदा सम्बल्सित सबैको जानकारीको लाशि यो सूचना प्रकािन

िररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७००३१ राजकुमार महजवन काठमाड ौं-१३, काठमाड ौं कान्छा/माशहली तुइचा

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

१ ८७००३६ हररप्रसाद पोखे्रल मल्लरानी-३, पू्यठान जुिलाल/हुमादेवी छशवलाल

____________________

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

______________________

(रिेश िैनाली)

उपसमिव

नोटिः 

यस शवज्ञापनमा शलल्सित परीक्षाबाट अन्तवावतावको लाशि छन ट भई अन्तवावतावमा सल्सिशलन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बल्सित उिेदवारले यो नशतजा प्रकािन भएको शमशतले 

७ (सा ) शदन पशछ अको ७ (सा ) शदनसि आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनव सशकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. २११/०७७-७८

आयोिको मवज्ञापन नं. १७२१०/०७६-७७ (खुला), नेपाल शवशवध सेवा, रा.प. शितीय शे्रणी (प्रा.), सूचना प्रशवशध शनदेिक पदको माि

पद सौंख्या १ (एक) का लाशि शलल्सित परीक्षाबाट अन्तवावतावको लाशि छन ट भएका ७ (सात) जना उिेदवारहरुको शमशत २०७७।१०।३०

िते अन्तवावताव सौंचालन भएकोमा अन्तवावतावमा उपल्सथित ७ (सात) जना उिेदवारहरुको अन्तवावताव र शलल्सित परीक्षा समेतको

प्राप्ताौंकको आधारमा देहाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी शनयुल्सिको लाशि सौंघीय माशमला तिा सामान्य

प्रिासन मन्त्रालयमा शसफाररि िने िरी शमशत २०७७।११।०२ मा शनणवय भएको हुुँदा सम्बल्सित सबैको जानकारीको लाशि यो सूचना

प्रकािन िररएको छ ।

____________________

(देवेन्द्र शिाा)

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

१ ८७००१४ सशलना डौंिोल काठमाड ौं-०७, काठमाड ौं िेषनारायण/शवन्द्रादेवी बाबुकाजी

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

१ ८७००५२ रशवन्द्र शे्रष्ठ दशक्षणकाली-५, काठमाड ौं रामकाजी/मन्दीरा आिालाल

____________________

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

______________________

(रिेश िैनाली)

उपसमिव

नोटिः 

मसफाररश योग्य ाक्रििः

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं. २१२/०७७-७८

आयोिको मवज्ञापन नं. १७२११/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल शवशवध सेवा, रा.प. शितीय शे्रणी (प्रा.), सूचना प्रशवशध शनदेिक पदको माि

पद सौंख्या १ (एक) का लाशि शलल्सित परीक्षाबाट अन्तवावतावको लाशि छन ट भएका ५ (पाुँच) जना उिेदवारहरुको शमशत २०७७।१०।३०

िते अन्तवावताव सौंचालन भएकोमा अन्तवावतावमा उपल्सथित ५ (पाुँच) जना उिेदवारहरुमधे्य रोल नौं. ८७००३२ का उिेदवार शव.नौं.

१७२०९।०७६-७७ मा र रोल नौं. ८७००३१ का उिेदवार शव.नौं. १७२१०।०७६-७७ मा शसफाररि भइसकेकाले बाुँकी उिेदवारहरुको

अन्तवावताव र शलल्सित परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आधारमा देहाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थिायी शनयुल्सिको

लाशि सौंघीय माशमला तिा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा शसफाररि िने िरी शमशत २०७७।११।०२ मा शनणवय भएको हुुँदा सम्बल्सित

सबैको जानकारीको लाशि यो सूचना प्रकािन िररएको छ ।

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

____________________

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यस शवज्ञापनमा शलल्सित परीक्षाबाट अन्तवावतावको लाशि छन ट भई अन्तवावतावमा सल्सिशलन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बल्सित उिेदवारले यो नशतजा प्रकािन भएको शमशतले 

७ (सा ) शदन पशछ अको ७ (सा ) शदनसि आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनव सशकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।
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मिम िः २०७७।११।०२

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

मवज्ञापन नं.
खुला/ सिावेशी कैमफय 

१ ८७००३१ राजकुमार महजवन १७२१०/०७६-७७ िुला

२ ८७००१४ सशलना डौंिोल १७२११/०७६-७७ आ.ज.

____________________

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

____________________

(मवजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

______________________

(रिेश िैनाली)

उपसमिव

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुिी: 

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  २१३/०७७-७८

आयोिको मवज्ञापन नम्बर १७२१०/०७६-७७ (खुला) र १७२११/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल शवशवध सेवा, रा.प.शितीय

शे्रणी (प्रा.), सूचना प्रशवशध शनदेिक पदमा शनयुल्सिका लाशि शसफाररि भएका उिेदवारहरुले प्राप्त िरेको कूल प्राप्ताौंकको

आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची शमशत २०७७।११।०२ को शनणवयानुसार सम्बल्सित सबैको जानकारीको लाशि यो

सूचना प्रकािन िररएको छ ।
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