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

िेवा/िमूह
सिफाररश गररएको कायाालय

१ ३१९२४१ सरोज मराससनी रेसडु्गा-3, गलु्मी कुस्माखर/ मानकुमारी दण्डपासि
संघीय 

संसद/सा.प्र.

संघीय संसद ससिवालय, 

ससंहदरवार, काठमाड ं

२ ३१०९९८ गेहेन्द्रराज पाणे्ड शान्तिपरु-4, दाङ भरतराज/जया सजवराज
प्रशासन/ 

सा.प्र.

वनस्पती सवभाग, थापाथली, 

काठमाड ं

३ ३२७१९१ राजकुमार पररयार भरिपरु-11, न्ििवन सिकाराम/फुलमाया नन्दलाल
प्रशासन/ 

सा.प्र.

साववजसनक ऋि व्यवस्थापन 

कायावलय, काठमाड ं

४ ३१८३०४ सवकास बेल्वासे ससद्यारा-3, अर्ााखााँिी लालमसि/मनकला धमावगत
प्रशासन/ 

सा.प्र.

इलाका प्रशासन कायावलय, 

बनखुि र, काभे्रपलाञ्चोक

५ ३१११९९ बालकृष्ण सघसमरे हिमगंगा-5, रामेछाप डोरप्रसाद/ 

अम्विकादेवी
हुतराज

प्रशासन/ 

सा.प्र.
सजल्ला हुलाक कायावलय, रामेछाप

६ ३१५४६१ छसवरमि पोखे्रल ईलाम-2, ईलाम कोषराज/सहमादेवी मेघनाथ
प्रशासन/ 

सा.प्र.
मालपोत कायावलय, ससनु्धपाल्िोक

७ ३१२१७२ ससता भुसाल धरु्कोट-6गलु्मी मनबहादुर/जमुना दत्तबहादुर
प्रशासन/ 

सा.प्र.

सजल्ला प्रशासन कायावलय, 

नुवाकोि

८ ३११९९३ गुरुप्रसाद पोखे्रल लेटाङ-8, मोरङ छसवलाल/तुलसादेवी कनावखर
प्रशासन/ 

सा.प्र.
मालपोत कायावलय, धासदङ

९ ३१७५९३ सवश्वसवजय पाणे्ड भगविी-5, अर्ााखााँिी म्वखमलाल/रमा थानेश्वर
प्रशासन/ 

सा.प्र.
सजल्ला प्रशासन कायावलय, रसुवा

१० ३१७६४५ झसबन्द्र बेलवासे छत्रदेव-3, अर्ााखााँिी ज्ञानप्रसाद 

/कृष्णकुमारी
िुरामसि

प्रशासन/ 

सा.प्र.
सजल्ला सनवाविन कायावलय, रसुवा

११ ३१३६०८ मधु कुुँ वर सससमिौर-10, गलु्मी लोकबहादुर/समना बमबहादुर
प्रशासन/ 

सा.प्र.

इलाका प्रशासन कायावलय, 

लाप्िाने सप्रती, रामेछाप

िूचना नं. १२०/२०७८-७९, समसि २०७८।१२।३०

लोक सेवा आयोग काठमाड  ंकायावलयको सवज्ञापन नं. ११९०२/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन/संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह,

रा.प.अनं. प्रथम शे्रिी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १४ (ि ध) का लासग सलम्वखत परीक्षाबाि अन्तवावतावको लासग छन ि भएका

४६ (छयालीस) जना उमे्मदवारहरुको समसत २०७८।०५।१७ देम्वख २० गतेसम्म र २०७८।१२।२३ गते अन्तवावताव संिालन भएकोमा अन्तवावतावमा

उपम्वस्थत ४० (िालीस) जना उमे्मदवारहरुको अन्तवावताव , कम्प्युिर सीप परीक्षि र सलम्वखत परीक्षा समेतको प्राप्ांकको आधारमा देहाय

बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी सनयुम्विको ससफाररश गने गरी समसत २०७८।१२।३० मा सनिवय भएको हुुँदा सम्बम्वन्धत

सबैको जानकारीको लासग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यिाक्रमः

सिफाररश िम्बन्धी िूचना

लोर्क सेवा आयोग

र्काठमाडौं र्कायाालय
(अतिरवािाा िथा ससफाररश शाखा)

 अनामनगर, र्काठमाडौं 
(अतिवाािाा- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्स नं - ०१४771983, इमेलः kathmandu@psc.gov.np
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम
सिफाररश 

िेवा/िमूह
सिफाररश गररएको कायाालय

१२ ३१९५७३ अनुप प डेल सभरर्कोट-2, स्याङजा मेघनाथ/तुलसी सिकाराम
प्रशासन/ 

सा.प्र.
सजल्ला हुलाक कायावलय, दोलखा

१३ ३१११५२ सडलाराम पाणे्ड छत्रदेव-7, अर्ााखााँिी सजवलाल/िुमकुमारी ऋसषराम
प्रशासन/ 

सा.प्र.
सजल्ला हुलाक कायावलय, दोलखा

१४ ३१२०४४
यामप्रकाश 

सापकोिा
पंिपरुी-9, सखेुि ॠसषराम/सवषु्णदेवी दयाराम

प्रशासन/ 

सा.प्र.

इलाका प्रशासन कायावलय, 

ससंगिी बजार, दोलखा

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना

१ ३२७५१० नवराज सघसमरे गोरु्कलगंगा-4, रामेछाप

२ ३१६३६८ सुमन आिायव उमारु्कण्ड-4, रामेछाप

३ ३१३६१० सबमल ग तम पान्िवास-2, धनरु्कटा

४ ३११२३९ देवानन्द सतसमम्विना मंगलसेन-10, अछाम

५ ३२७१२८ ओब्जन थापा खप्तडछाना-7, बझाङ

६ ३१९१९९ राजाराम खसतवडा मेलम्िी-2, ससतधपुाल्िोर्क

७ ३१३१०५ प्रसतक बोहरा
िौरीजिारी-6, 
रुरु्कमपन् िम

८ ३१३०१४ ससमर पोखे्रल शमाव न्झमरुर्क-5, प्यठुान

क्र. िं. रोल नं.

१ ३२३६९३

२ ३११९७५

नोटः  

(िुसनिा शमाा)

शाखा असिकृि

(पुष्पराज खनाल)

शाखा असिकृि

(कुशला पौडेल)

उपिसचव

यस सवज्ञापनमा सलम्वखत परीक्षाबाि अन्तवावतावको लासग छन ि भई अन्तवावतावमा सम्वम्मसलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बम्वन्धत उमे्मदवारले यो नसतजा 

प्रकाशन भएको समसतले ७ (िाि) सदन पसछ अको ७ (िाि) सदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेनव ससकने व्यहोरा 

जानकारी गराइन्छ ।
२. ससफाररश भएका उमे्मदवारलाई ससफाररश पत्र समसत २०७९।०१।०५ गते सदनको ३.०० बजे पसछ सदइनेछ ।

नकुल सापकोिा हेमराज सिकाराम

रामजी सघसमरे पदमपािी जयलाल

उमे्मदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम

लम्विकान्त/ सवषु्णदेवी नवराज

नामकर/शारदा खुड्के

राजनकुमार/सवन्दा यज्ञसनसध

नेपिे/रती बंुिा

सिन्तामिी/शान्ता ठाकुर

अस्थायी योग्यिाक्रमः

रेवतीप्रसाद/ यमकुमारी पुण्यप्रसाद

डोरहरी/जानुका उमाहरी

नसवन/मञ्जुदेवी देसवप्रसाद

वैकल्पिक योग्यिाक्रमः

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

िेवा/िमूह

सिफाररश गररएको 

कायाालय

१ ३११४३७ अस्मीता ि लागाइव
िौरीदेउराली-3, 
र्काभ्रपेलातिोर्क

गुिप्रसाद/िेककुमारी होमनाथ
संघीय 

संसद/सा.प्र.

संघीय संसद ससिवालय, 

ससंहदरवार, काठमाड ं

२ ३२२२४४ अम्वस्मता पोखे्रल सैनामैना-2, रुपतदेिी सभमप्रसाद/लिी तुम्विराम
प्रशासन/ 

सा.प्र.

सजल्ला प्रशासन कायावलय, 

नुवाकोि

३ ३१९२६३ लसलतकला थापा फार्कफोर्क-7,इलाम गोसवन्द/सहमकुमारी कृष्णबहादुर
प्रशासन/ 

सा.प्र.

सजल्ला प्रशासन कायावलय, 

दोलखा

४ ३११००८ ससता लामा तामाङ भमु्ल-ु4, र्काभ्रपेलातिोर्क वलबहादुर/भगवसत धनबहादुर
प्रशासन/ 

सा.प्र.

इलाका प्रशासन कायावलय, 

सातसबसे, नुवाकोि

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना

१ ३२५८६५ ज्योसत सापकोिा कुशादेवी-२, काभे्रपलान्चोक

२ ३१८२३७ िुनाकुमारी भण्डारी शुक्रनगर-3, सितवन

नोटः  

यस सवज्ञापनमा सलम्वखत परीक्षाबाि अन्तवावतावको लासग छन ि भई अन्तवावतावमा सम्वम्मसलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बम्वन्धत उमे्मदवारले यो नसतजा 

प्रकाशन भएको समसतले ७ (िाि) सदन पसछ अको ७ (िाि) सदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेनव ससकने व्यहोरा 

जानकारी गराइन्छ ।

२. ससफाररश भएका उमे्मदवारलाई ससफाररश पत्र समसत २०७९।०१।०५ गते सदनको ३.०० बजे पसछ सदइनेछ ।

वासुदेव/रेिुकुमारी हररप्रसाद

मोहनीलाल/ठगीसरा नारायिप्रसाद

(िुसनिा शमाा)

शाखा असिकृि

(पुष्पराज खनाल)

शाखा असिकृि

(कुशला पौडेल)

उपिसचव

िूचना नं. १२१/२०७८-७९, समसि २०७८।१२।३०

लोक सेवा आयोग काठमाड  ंकायावलयको सवज्ञापन नं. ११९०३/०७६-७७ (मसहला), नेपाल नेपाल/संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन

समूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रिी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या ४ (िार) का लासग सलम्वखत परीक्षाबाि अन्तवावतावको लासग छन ि

भएका  १५ (पन्ध्र) जना उमे्मदवारहरुको समसत २०७८।०५।१७ देम्वख २० गतेसम्म र २०७८।१२।२३ गते अन्तवावताव संिालन भएकोमा

अन्तवावतावमा उपम्वस्थत १३ (तेह्र) जना उमे्मदवारहरुको अन्तवावताव , कम्प्युिर सीप परीक्षि र सलम्वखत परीक्षा समेतको प्राप्ांकको आधारमा

देहाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी सनयुम्विको ससफाररश गने गरी समसत २०७८।१२।३० मा सनिवय भएको हुुँदा

सम्बम्वन्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यिाक्रमः

वैकल्पिक योग्यिाक्रमः

बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

सिफाररश िम्बन्धी िूचना

लोर्क सेवा आयोग

र्काठमाडौं र्कायाालय
(अतिरवािाा िथा ससफाररश शाखा)

 अनामनगर, र्काठमाडौं 

(अतिवाािाा- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्स नं - ०१४771983, इमेलः kathmandu@psc.gov.np
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम
सिफाररश 

िेवा/िमूह
सिफाररश गररएको कायाालय

१ ३२२६४९ सवमलकुमार शे्रष्ठ रगसन-1, ओखलढुाँगा भुपनारायि/ 

नन्दलिी
नन्दनारायि

संघीय 

संसद/सा.प्र.

संघीय संसद ससिवालय, 

ससंहदरवार, काठमाड ं

२ ३११०११ सडडी मुम्वखया ईलाम-7, ईलाम कृष्णबहादुर/ 

सदलमाया
बलबहादुर

प्रशासन/ 

सा.प्र.

कारागार कायावलय, धासदङबेसी, 

धासदङ

३ ३१२३५३ ससिन नगरकोिी
र्कागे वरी मनिरा-3, 
र्काठमाडौं

हररकृष्ण/ज्ञानुदेवी सानुगाइने
प्रशासन/ 

सा.प्र.

मालपोत कायावलय, मन्थली, 

रामेछाप

४ ३१०९६५ मुना राइव हवराटनगर-12,मोरड्ग हकव बहादुर/ भरतमाया मोहनससंह
प्रशासन/ 

सा.प्र.

सजल्ला सनवाविन कायावलय, 

दोलखा

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना

१ ३१११३३ रामसाली तामाङ मलुखर्का -8, ओखलढुाँगा

२ ३२५०४३ अम्वस्मताकुमारी ि धरी िररपरु-4, सलाािी

३ ३२६७०५ सने्दश शे्रष्ठ सामरी-1, नवुर्कोट

४ ३१७३१४ प्रसबन आङ्बो हफददम-11, पााँिथर

नोटः  

२. ससफाररश भएका उमे्मदवारलाई ससफाररश पत्र समसत २०७९।०१।०५ गते सदनको ३.०० बजे पसछ सदइनेछ ।

कमलप्रसाद/बेदमाया लालबहादुर

(िुसनिा शमाा)

शाखा असिकृि

(पुष्पराज खनाल)

शाखा असिकृि

(कुशला पौडेल)

उपिसचव

यस सवज्ञापनमा सलम्वखत परीक्षाबाि अन्तवावतावको लासग छन ि भई अन्तवावतावमा सम्वम्मसलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बम्वन्धत उमे्मदवारले यो नसतजा 

प्रकाशन भएको समसतले ७ (िाि) सदन पसछ अको ७ (िाि) सदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेनव ससकने व्यहोरा 

जानकारी गराइन्छ ।

दलबहादुर/देवीमाया नरबहादुर

सशवनारायि/ रामदुलारी गिेशी

सासहला/रामयारी नक्कलबहादुर

िूचना नं. १२२/२०७८-७९, समसि २०७८।१२।३०

लोक सेवा आयोग काठमाड  ंकायावलयको सवज्ञापन नं. ११९०४/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन/संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह,

रा.प.अनं. प्रथम शे्रिी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या ४ (िार) का लासग सलम्वखत परीक्षाबाि अन्तवावतावको लासग छन ि भएका १२

(बाह्र) जना उमे्मदवारहरुको समसत २०७८।०५।१७ देम्वख २० गतेसम्म र २०७८।१२।२३ गते अन्तवावताव संिालन भएकोमा अन्तवावतावमा उपम्वस्थत ११

(एघार) जना उमे्मदवारहरुको अन्तवावताव , कम्प्युिर सीप परीक्षि र सलम्वखत परीक्षा समेतको प्राप्ांकको आधारमा देहाय बमोसजमको योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले स्थायी सनयुम्विको ससफाररश गने गरी समसत २०७८।१२।३० मा सनिवय भएको हुुँदा सम्बम्वन्धत सबैको जानकारीको लासग यो

सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यिाक्रमः

वैकल्पिक योग्यिाक्रमः

बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

सिफाररश िम्बन्धी िूचना

लोर्क सेवा आयोग

र्काठमाडौं र्कायाालय
(अतिरवािाा िथा ससफाररश शाखा)

 अनामनगर, र्काठमाडौं 

(अतिवाािाा- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्स नं - ०१४771983, इमेलः kathmandu@psc.gov.np
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम
सिफाररश 

िेवा/िमूह
सिफाररश गररएको कायाालय

१ ३२४२४१ सदपककुमार समश्र बिादरुपरु-८, सलाािी ग रीशंकर/सवन्दु िुल्हाइ
प्रशासन/ 

सा.प्र.
खानेपानी मन्त्रालय, ससंहदरवार

२ ३२३७६८ धमेन्द्रप्रसाद महतो समसथला-8, धनषुा राजकुमार/िने्द बासुदेव
प्रशासन/ 

सा.प्र.

इलाका प्रशासन कायावलय, 

बनखुि र, काभे्रपलाञ्चोक

३ ३१३५५६ लोकसबक्रम साह खडगपरु-6, सप्तरी असनलकुमार/ 

सवमलादेवी
ब्रजनारायि

प्रशासन/ 

सा.प्र.
मालपोत कायावलय, धासदङ

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना

१ ३२२९६३ नसमताकुमारी शाह शम्भनुाथ-6, सप्तरी

२ ३१६१६१ पुष्पाञ्जली गुप्ा
माधवनारायण-5, 
रौििट

नोटः  

यस सवज्ञापनमा सलम्वखत परीक्षाबाि अन्तवावतावको लासग छन ि भई अन्तवावतावमा सम्वम्मसलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बम्वन्धत उमे्मदवारले यो नसतजा 

प्रकाशन भएको समसतले ७ (िाि) सदन पसछ अको ७ (िाि) सदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेनव ससकने व्यहोरा 

जानकारी गराइन्छ ।

२. ससफाररश भएका उमे्मदवारलाई ससफाररश पत्र समसत २०७९।०१।०५ गते सदनको ३.०० बजे पसछ सदइनेछ ।

जगरनाथप्रसाद/ ससतादेवी जसो

अम्वखलेश्वरकुमार/ ररताकुमारी रामिन्द्र

(िुसनिा शमाा)

शाखा असिकृि

(पुष्पराज खनाल)

शाखा असिकृि

(कुशला पौडेल)

उपिसचव

िूचना नं. १२३/२०७८-७९, समसि २०७८।१२।३०

लोक सेवा आयोग काठमाड  ंकायावलयको सवज्ञापन नं. ११९०५/०७६-७७ (मिेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.

प्रथम शे्रिी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या ३ (तीन) का लासग सलम्वखत परीक्षाबाि अन्तवावतावको लासग छन ि भएका  ७ (सात)

जना उमे्मदवारहरुको समसत २०७८।०५।१७ देम्वख २० गतेसम्म र २०७८।१२।२३ गते अन्तवावताव संिालन भएकोमा अन्तवावतावमा उपम्वस्थत ६ (छ)

जना उमे्मदवारहरुको अन्तवावताव , कम्प्युिर सीप परीक्षि र सलम्वखत परीक्षा समेतको प्राप्ांकको आधारमा देहाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम

हुन आएकोले स्थायी सनयुम्विको ससफाररश गने गरी समसत २०७८।१२।३० मा सनिवय भएको हुुँदा सम्बम्वन्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूिना

प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यिाक्रमः

वैकल्पिक योग्यिाक्रमः

बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

सिफाररश िम्बन्धी िूचना

लोर्क सेवा आयोग

र्काठमाडौं र्कायाालय
(अतिरवािाा िथा ससफाररश शाखा)

 अनामनगर, र्काठमाडौं 

(अतिवाािाा- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्स नं - ०१४771983, इमेलः kathmandu@psc.gov.np
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम
सिफाररश 

िेवा/िमूह

सिफाररश गररएको 

कायाालय

१ ४११९२० रोसहत सवश्वकमाव लाम्पाटार-3, ससतधलुी सललबहादुर/ 

शान्तामाया
हकव बहादुर

प्रशासन/ 

सा.प्र.

मालपोत कायावलय, 

ससनु्धपाल्िोक

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना

१ ३१५५८९ नवराज कासलकोिे सनमालीडााँडा-9, खोटाड्ग

नोटः  

२. ससफाररश भएका उमे्मदवारलाई ससफाररश पत्र समसत २०७९।०१।०५ गते सदनको ३.०० बजे पसछ सदइनेछ ।

भिबहादुर/तारा सिकाबहादुर

(िुसनिा शमाा)

शाखा असिकृि

(पुष्पराज खनाल)

शाखा असिकृि

(कुशला पौडेल)

उपिसचव

यस सवज्ञापनमा सलम्वखत परीक्षाबाि अन्तवावतावको लासग छन ि भई अन्तवावतावमा सम्वम्मसलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बम्वन्धत उमे्मदवारले यो नसतजा 

प्रकाशन भएको समसतले ७ (िाि) सदन पसछ अको ७ (िाि) सदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेनव ससकने व्यहोरा 

जानकारी गराइन्छ ।

िूचना नं. १२४/२०७८-७९, समसि २०७८।१२।३०

लोक सेवा आयोग काठमाड  ंकायावलयको सवज्ञापन नं. ११९०६/०७६-७७ (दसलि), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.

प्रथम शे्रिी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलम्वखत परीक्षाबाि अन्तवावतावको लासग छन ि भएका  ४ (िार)

जना उमे्मदवारहरुको समसत २०७८।०५।१७ देम्वख २० गतेसम्म र २०७८।१२।२३ गते अन्तवावताव संिालन भएकोमा अन्तवावतावमा उपम्वस्थत ४ (िार)

जना उमे्मदवारहरुको अन्तवावताव , कम्प्युिर सीप परीक्षि र सलम्वखत परीक्षा समेतको प्राप्ांकको आधारमा देहाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम

हुन आएकोले स्थायी सनयुम्विको ससफाररश गने गरी समसत २०७८।१२।३० मा सनिवय भएको हुुँदा सम्बम्वन्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूिना

प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यिाक्रमः

वैकल्पिक योग्यिाक्रमः

बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

सिफाररश िम्बन्धी िूचना

लोर्क सेवा आयोग

र्काठमाडौं र्कायाालय
(अतिरवािाा िथा ससफाररश शाखा)

 अनामनगर, र्काठमाडौं 

(अतिवाािाा- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्स नं - ०१४771983, इमेलः kathmandu@psc.gov.np
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम
सिफाररश 

िेवा/िमूह

सिफाररश गररएको 

कायाालय

१ ३१८४२६ लोकराज खत्री र्किनापरु-7, बााँरे्क हकव बहादुर/मनमसत बलबहादुर
प्रशासन/ 

सा.प्र.

सजल्ला प्रशासन कायावलय, 

सितवन

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना

१ ३२४२४० भैरबबहादुर धरला सत्रपरुासतुदरी-3, डोल्पा

२ ३१७८७१ साधना कुवुँर सनसीखोला-2,बाग्लडु्ग

नोटः  

यस सवज्ञापनमा सलम्वखत परीक्षाबाि अन्तवावतावको लासग छन ि भई अन्तवावतावमा सम्वम्मसलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बम्वन्धत उमे्मदवारले यो नसतजा 

प्रकाशन भएको समसतले ७ (िाि) सदन पसछ अको ७ (िाि) सदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेनव ससकने व्यहोरा 

जानकारी गराइन्छ ।

२. ससफाररश भएका उमे्मदवारलाई ससफाररश पत्र समसत २०७९।०१।०५ गते सदनको ३.०० बजे पसछ सदइनेछ ।

डम्बरबहादुर/ सवषु्णदेवी मनबहादुर

गमबहादुर/ग मती छसवलाल

(िुसनिा शमाा)

शाखा असिकृि

(पुष्पराज खनाल)

शाखा असिकृि

(कुशला पौडेल)

उपिसचव

िूचना नं. १२५/२०७८-७९, समसि २०७८।१२।३०

लोक सेवा आयोग काठमाड  ंकायावलयको सवज्ञापन नं. ११९०७/०७६-७७ (अपांग), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.

प्रथम शे्रिी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलम्वखत परीक्षाबाि अन्तवावतावको लासग छन ि भएका  ६ (छ) जना

उमे्मदवारहरुको समसत २०७८।०५।१७ देम्वख २० गतेसम्म र २०७८।१२।२३ गते अन्तवावताव संिालन भएकोमा अन्तवावतावमा उपम्वस्थत ६ (छ) जना

उमे्मदवारहरुको अन्तवावताव , कम्प्युिर सीप परीक्षि र सलम्वखत परीक्षा समेतको प्राप्ांकको आधारमा देहाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोले स्थायी सनयुम्विको ससफाररश गने गरी समसत २०७८।१२।३० मा सनिवय भएको हुुँदा सम्बम्वन्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूिना

प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यिाक्रमः

वैकल्पिक योग्यिाक्रमः

बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

सिफाररश िम्बन्धी िूचना

लोर्क सेवा आयोग

र्काठमाडौं र्कायाालय
(अतिरवािाा िथा ससफाररश शाखा)

 अनामनगर, र्काठमाडौं 

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

नं.
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर

सिफाररश गररएको 

सवज्ञापन नं.

खुला/ 

िमावेशी

सिफाररश भएको 

िेवा/िमूह
सिफाररश भएको कायाालय

१ ३१९२४१ सरोज मराससनी 11902/076-77 खुला
संघीय 

संसद/सा.प्र.

संघीय संसद ससिवालय, 

ससंहदरवार , काठमाड ं

२ ३१०९९८ गेहेन्द्रराज पाणे्ड 11902/076-77 खुला प्रशासन/ सा.प्र.
वनस्पती सवभाग, थापाथली, 

काठमाड ं

३ ३२७१९१ राजकुमार पररयार 11902/076-77 खुला प्रशासन/ सा.प्र.
साववजसनक ऋि व्यवस्थापन 

कायावलय, काठमाड ं

४ ३१८३०४ सवकास बेल्वासे 11902/076-77 खुला प्रशासन/ सा.प्र.
इलाका प्रशासन कायावलय, 

बनखुि र, काभे्रपलाञ्चोक

५ ३१११९९ बालकृष्ण सघसमरे 11902/076-77 खुला प्रशासन/ सा.प्र.
सजल्ला हुलाक कायावलय, 

रामेछाप

६ ३१५४६१ छसवरमि पोखे्रल 11902/076-77 खुला प्रशासन/ सा.प्र.
मालपोत कायावलय, 

ससनु्धपाल्िोक

७ ३१२१७२ ससता भुसाल 11902/076-77 खुला प्रशासन/ सा.प्र.
सजल्ला प्रशासन कायावलय, 

नुवाकोि

८ ३११९९३ गुरुप्रसाद पोखे्रल 11902/076-77 खुला प्रशासन/ सा.प्र. मालपोत कायावलय, धासदङ

९ ३१७५९३ सवश्वसवजय पाणे्ड 11902/076-77 खुला प्रशासन/ सा.प्र.
सजल्ला प्रशासन कायावलय, 

रसुवा

१० ३१७६४५ झसबन्द्र बेलवासे 11902/076-77 खुला प्रशासन/ सा.प्र.
सजल्ला सनवाविन कायावलय, 

रसुवा

११ ३१३६०८ मधु कुुँ वर 11902/076-77 खुला प्रशासन/ सा.प्र.
इलाका प्रशासन कायावलय, 

लाप्िाने सप्रती, रामेछाप

१२ ३१९५७३ अनुप प डेल 11902/076-77 खुला प्रशासन/ सा.प्र.
सजल्ला हुलाक कायावलय, 

दोलखा

१३ ३१११५२ सडलाराम पाणे्ड 11902/076-77 खुला प्रशासन/ सा.प्र.
सजल्ला हुलाक कायावलय, 

दोलखा

िूचना नं. १२६/२०७८-७९, समसि २०७८।१२।३०

लोक सेवा आयोग काठमाड  ंकायावलयको सवज्ञापन नम्बर ११९०२।०७६-७७ (खुला), ११९०३।०७६-७७ (मसहला), ११९०४।०७६-७७

(आ.ज.), ११९०५।०७६-७७ (मिेशी), ११९०६।०७६-७७ (दसलि), १११९०७।०७६-७७ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशासन/संघीय संसद सेवा,

सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रिी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा सनयुम्विका लासग ससफाररश भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्

गरेको कूल प्राप्ांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूिी समसत २०७८।१२।३० को सनिवयानुसार सम्बम्वन्धत सबैको जानकारीको

लासग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यिाक्रमको िुची: 

सिफाररश िम्बन्धी िूचना

लोर्क सेवा आयोग

र्काठमाडौं र्कायाालय
(अतिरवािाा िथा ससफाररश शाखा)

 अनामनगर, र्काठमाडौं 

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

नं.
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर

सिफाररश गररएको 

सवज्ञापन नं.

खुला/ 

िमावेशी

सिफाररश भएको 

िेवा/िमूह
सिफाररश भएको कायाालय

१४ ३१२०४४ यामप्रकाश सापकोिा 11902/076-77 खुला प्रशासन/ सा.प्र.
इलाका प्रशासन कायावलय, 

ससंगिी बजार, दोलखा

१५ ३११४३७ अस्मीता ि लागाइव 11903/076-77 मसहला
संघीय 

संसद/सा.प्र.

संघीय संसद ससिवालय, 

ससंहदरवार , काठमाड ं

१६ ३२२२४४ अम्वस्मता पोखे्रल 11903/076-77 मसहला प्रशासन/ सा.प्र.
सजल्ला प्रशासन कायावलय, 

नुवाकोि

१७ ३१९२६३ लसलतकला थापा 11903/076-77 मसहला प्रशासन/ सा.प्र.
सजल्ला प्रशासन कायावलय, 

दोलखा

१८ ३११००८ ससता लामा तामाङ 11903/076-77 मसहला प्रशासन/ सा.प्र.
इलाका प्रशासन कायावलय, 

सातसबसे, नुवाकोि

१९ ३२२६४९ सवमलकुमार शे्रष्ठ 11904/076-77 आ.ज.
संघीय 

संसद/सा.प्र.

संघीय संसद ससिवालय, 

ससंहदरवार , काठमाड ं

२० ३२४२४१ सदपककुमार समश्र 11905/076-77 मधेशी प्रशासन/ सा.प्र. खानेपानी मन्त्रालय, ससंहदरवार

२१ ३११०११ सडडी मुम्वखया 11904/076-77 आ.ज. प्रशासन/ सा.प्र.
कारागार कायावलय, 

धासदङबेसी , धासदङ

२२ ३१८४२६ लोकराज खत्री 11907/076-77 अपांग प्रशासन/ सा.प्र.
सजल्ला प्रशासन कायावलय, 

सितवन

२३ ३१२३५३ ससिन नगरकोिी 11904/076-77 आ.ज. प्रशासन/ सा.प्र.
मालपोत कायावलय, मन्थली, 

रामेछाप

२४ ३२३७६८ धमेन्द्रप्रसाद महतो 11905/076-77 मधेशी प्रशासन/ सा.प्र.
इलाका प्रशासन कायावलय, 

बनखुि र, काभे्रपलाञ्चोक

२५ ३१०९६५ मुना राइव 11904/076-77 आ.ज. प्रशासन/ सा.प्र.
सजल्ला सनवाविन कायावलय, 

दोलखा

२६ ४११९२० रोसहत सवश्वकमाव 11906/076-77 दसलत प्रशासन/ सा.प्र.
मालपोत कायावलय, 

ससनु्धपाल्िोक

२७ ३१३५५६ लोकसबक्रम साह 11905/076-77 मधेशी प्रशासन/ सा.प्र. मालपोत कायावलय, धासदङ

(कुशला पौडेल)

उपिसचव

(िुसनिा शमाा)

शाखा असिकृि

(पुष्पराज खनाल)

शाखा असिकृि
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