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

१ ३१०६४० मनोज भट्टराई सनु्दरहरैचा-10, मोरड्ग हररबहादुर/चन्द्रकला शमे्शर

२ ३११७४९ सरोज पनेरु आधँिखोला-5, स्याङजा नारायणप्रसाद/ विषु्णमाया रामचन्द्र

३ ३१६४५० श्रीजल पोखरेल मालारानी-3, अर्ााखाँची विकाराम/रुन् नता ऋविराम

४ ३१२५५९ कल्पना भण्डारी प्यठुान-8, प्यठुान खेमराज/विषु्णमाया विषु्णप्रसाद

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

१ ३२५६९५ वदपक खत्री तातोपानी-4, जमु्ला बलबहादुर/गंगादेिी हरीलाल

२ ३१५४६१ छविरमण पोखे्रल ईलाम-2, ईलाम कोिराज/वहमादेिी मेघनाथ

क्र. सं. रोल नं. बाबुको नाम बाजेको नाम

१ ३२२३५० बद्रीनाथ लोकनाथ

२ ३२७८७६ खगेश्वर जयकृष्ण

(पुष्पराज खनाल)

शाखा अधिकृत

(कुशला पौडेल)

उपसधिव

नोटः  

२. वसफाररश भएका उमे्मदिारलाई वसफाररश पत्र वमवत २०७९।०१।०५ गते वदनको ३.०० बजे पवछ वदइनेछ । 

धसफाररश सम्बन्धी सूिना

लोक सेवा आयोग

काठमाडौं कायाालय
(अन्तरवाताा तथा धसफाररश शाखा)

 अनामनगर, काठमाडौं 
(अन्तवााताा- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्स नं - ०१४771983, इमेलः kathmandu@psc.gov.np

बल्लबमणी कोइराला

अरुण उपाध्याय

(सुधनता शमाा)

शाखा अधिकृत

यस विज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाि अन्तिाातााको लावग छनौि भई अन्तिााताामा सखम्मवलन भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित 

उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

सूिना नं. ११५/२०७८-७९, धमधत २०७८।१२।३०

लोक सेिा आयोग काठमाडौ ंकायाालयको धवज्ञापन नं. ११९०२/०७६-७७ (खुला), नेपाल परराष्ट्र  सेिा, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी,

नायब सुब्बा िा सो सरह पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लावग वलखखत परीक्षाबाि अन्तिाातााको लावग छनौि भएका १२

(बाह्र) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७८।०५।१६ र १७ गते अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथथत १२ (बाह्र) जना

उमे्मदिारहरुको अन्तिााताा , कम्प्युिर सीप परीक्षण र वलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोवजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखिको वसफाररश गने गरी वमवत २०७८।१२।३० मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

धसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

अस्थायी योग्यताक्रमः

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

१ ३१७३३१ लक्ष्मी पोखे्रल माइजोगमाई-1, इलाम सुयाप्रसाद/बेदकुमारी रंगलाल

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

१ ३२१२८१ करुणा हेङ्गजु चचत्तपोल-10, भक्तपरु वशिराम/संवगता वभमबहादुर

(पुष्पराज खनाल)

शाखा अधिकृत

(कुशला पौडेल)

उपसधिव

नोटः  

२. वसफाररश भएका उमे्मदिारलाई वसफाररश पत्र वमवत २०७९।०१।०५ गते वदनको ३.०० बजे पवछ वदइनेछ । 

यस विज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाि अन्तिाातााको लावग छनौि भई अन्तिााताामा सखम्मवलन भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित 

उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग

काठमाडौं कायाालय
(अन्तरवाताा तथा धसफाररश शाखा)

 अनामनगर, काठमाडौं 
(अन्तवााताा- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्स नं - ०१४771983, इमेलः kathmandu@psc.gov.np

धसफाररश सम्बन्धी सूिना

सूिना नं. ११६/२०७८-७९, धमधत २०७८।१२।३०

लोक सेिा आयोग काठमाडौ ंकायाालयको धवज्ञापन नं. ११९०३/०७६-७७ (मधिला), नेपाल परराष्ट्र  सेिा, रा.प.अनं. प्रथम

शे्रणी, नायब सुब्बा िा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलखखत परीक्षाबाि अन्तिाातााको लावग छनौि भएका ६

(छ) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७८।०५।१६ र १७ गते अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथथत ६ (छ) जना

उमे्मदिारहरुको अन्तिााताा , कम्प्युिर सीप परीक्षण र वलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोवजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखिको वसफाररश गने गरी वमवत २०७८।१२।३० मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

धसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(सुधनता शमाा)

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

१ ३१०६९८ सररता मानिर हररनास-4, स्याङजा चचन्तबहादरु/ दयाकुमारी लदु्रमान

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

१ ३२१२८१ करुणा हेङ्गजु चचत्तपोल-10, भक्तपरु वशिराम/संवगता वभमबहादुर

२ ३२१४३७ सने्दश प्रधान इटहरी-19, सनुसरी धननारायण/ विषु्णकुमारी प्रभुनारायण

३ ३११६४२ वनमाल शे्रष्ठ अन् नपरु्ा-1, कास्की समरबहादुर/सुवनता चन्द्रबहादुर

४ ३१३३४० बुद्धवसं थापा सरुमारानी-3, प्यठुान घनश्याम/कालीदेिी िहलवसं

(पुष्पराज खनाल)

शाखा अधिकृत

(कुशला पौडेल)

उपसधिव

नोटः  

२. वसफाररश भएका उमे्मदिारलाई वसफाररश पत्र वमवत २०७९।०१।०५ गते वदनको ३.०० बजे पवछ वदइनेछ । 

यस विज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाि अन्तिाातााको लावग छनौि भई अन्तिााताामा सखम्मवलन भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित 

उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग

काठमाडौं कायाालय
(अन्तरवाताा तथा धसफाररश शाखा)

 अनामनगर, काठमाडौं 
(अन्तवााताा- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्स नं - ०१४771983, इमेलः kathmandu@psc.gov.np

धसफाररश सम्बन्धी सूिना

सूिना नं. ११७/२०७८-७९, धमधत २०७८।१२।३०

लोक सेिा आयोग काठमाडौ ंकायाालयको धवज्ञापन नं. ११९०४/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल परराष्ट्र  सेिा, रा.प.अनं. प्रथम

शे्रणी, नायब सुब्बा िा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलखखत परीक्षाबाि अन्तिाातााको लावग छनौि भएका ७

(सात) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७८।०५।१६ र १७ गते अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथथत ७ (सात) जना

उमे्मदिारहरुको अन्तिााताा ,सूचना प्रविवध सीप परीक्षण र वलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोवजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखिको वसफाररश गने गरी वमवत २०७८।१२।३० मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

धसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(सुधनता शमाा)

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

१ ३२२००० सुरेशराज रेग्मी पोखरा-२, कास्की रविन्द्रराज/चन्द्रकला देिेन्द्रराज

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

१ ३१५०६८ अवदती पौडेल पोखरा-३२, कास्की िंकनाथ/भगिती रेितीरमण

(पुष्पराज खनाल)

शाखा अधिकृत

(कुशला पौडेल)

उपसधिव

नोटः  

२. वसफाररश भएका उमे्मदिारलाई वसफाररश पत्र वमवत २०७९।०१।०५ गते वदनको ३.०० बजे पवछ वदइनेछ । 

यस विज्ञापनमा वलखखत परीक्षाबाि अन्तिाातााको लावग छनौि भई अन्तिााताामा सखम्मवलन भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उमे्मदिारले यो 

नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेना 

सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग

काठमाडौं कायाालय
(अन्तरवाताा तथा धसफाररश शाखा)

 अनामनगर, काठमाडौं 
(अन्तवााताा- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्स नं - ०१४771983, इमेलः kathmandu@psc.gov.np

धसफाररश सम्बन्धी सूिना

सूिना नं. ११८/२०७८-७९, धमधत २०७८।१२।३०

लोक सेिा आयोग काठमाडौ ंकायाालयको धवज्ञापन नं. ११९०७/०७६-७७ (अपांग), नेपाल परराष्ट्र  सेिा, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी, नायब

सुब्बा िा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलखखत परीक्षाबाि अन्तिाातााको लावग छनौि भएका ४ (चार) जना

उमे्मदिारहरुको वमवत २०७८।०५।१६ र १७ गते अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपखथथत ३ (तीन) जना उमे्मदिारहरुको

अन्तिााताा , कम्प्युिर सीप परीक्षण र वलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोले थथायी वनयुखिको वसफाररश गने गरी वमवत २०७८।१२।३० मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो

सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

धसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(सुधनता शमाा)

शाखा अधिकृत
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योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
धसफाररश गररएको 

धवज्ञापन नं.
खुला/ समावेशी कैधफयत

१ ३१०६४० मनोज भट्टराई 11902/076-77 खुला

२ ३११७४९ सरोज पनेरु 11902/076-77 खुला

३ ३१६४५० श्रीजल पोखरेल 11902/076-77 खुला

४ ३१२५५९ कल्पना भण्डारी 11902/076-77 खुला

५ ३१७३३१ लक्ष्मी पोखे्रल 11903/076-77 मवहला

६ ३१०६९८ सररता मानिर 11904/076-77 आ.ज.

७ ३२२००० सुरेशराज रेग्मी 119027076-77 अपांग

धसफाररश सम्बन्धी सूिना

लोक सेवा आयोग

काठमाडौं कायाालय
(अन्तरवाताा तथा धसफाररश शाखा)
 अनामनगर, काठमाडौं 

(अन्तवााताा- 01-४771981,परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्स नं - ०१४771983, इमेलः kathmandu@psc.gov.np

सूिना नं. ११९/२०७८-७९, धमधत २०७८।१२।३०

लोक सेिा आयोग काठमाडौ ंकायाालयको धवज्ञापन नम्बर ११९०२।०७६-७७ (खुला), ११९०३।०७६-७७ (मधिला),

११९०४।०७६-७७ (आ.ज.) र ११९०७।०७६-७७ (अपाङ्ग), नेपाल परराष्ट्र  सेिा, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी, नायब सुब्बा िा सो सरह

पदमा वनयुखिका लावग वसफाररश भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट् योग्यताक्रमको

सूची वमवत २०७८।१२।३० को वनणायानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुिी: 

(सुधनता शमाा)

शाखा अधिकृत

(पुष्पराज खनाल)

शाखा अधिकृत

(कुशला पौडेल)

उपसधिव
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