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

१ 870243 अर्जुन अधिकारी इस्मा-५, गजल्मी वेदधनधि/कमला पजनाराम

२ 870163 उत्तम घिममरे गोदावरी-१३, लधलतपजर कमलप्रसाद/सोमकज मारी कृष्णप्रसाद

३ 870072 सजधमत्रा पौडेल माङ्खा-६, धसन्धजपाल्चोक चोकप्रसाद/द्यौती धिवप्रसाद

४ 870315 सरोर् भट्टराई खाले्ल-७, खोटाङ्ग महेन्द्रबहादजर/धसतादेवी समे्शर

५ 870679 सधति गजरुङ टंकीमनाङ-३, मनाङ भजर्जङ/माया क्यजमे

६ 870502 सागर भण्डारी अनारमनी-३, झापा भजधमनन्द/धवष्णजमाया कृष्णलाल

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

१ 871610 सजरर्कज मार पौडेल बाहुनी-७, मोरङ्ग रारे्न्द्रकज मार/गोमा रमानाथ

२ 870377 आधिष िमाु आधिखोला-४, स्याङ्र्ा ईश्वरीप्रसाद/सीता धवष्णजप्रसाद

क्र. सं. रोल नं. बाबुको नाम बाजेको नाम

१ ८७०८०८ रामचन्द्र गंगािर

२ ८७०१६१ िाधलकराम केिवप्रसाद

_____________

(ववषु्ण पौडेल)

शाखा अविकृत

_______________

(रमेश मैनाली)

उपसविव

नोटः 

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा वसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा वसफाररश शाखा)

सूिना नं. १४१/०७६-७७

वमवतः २०७६।०५।२६

यस धवज्ञापनमा धलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाधग छनौट भई अन्तवाुताुमा सखिधलन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्धत उिेदवारले यो नधतर्ा प्रकािन भएको धमधतले 

७ (सात) धदन पधछ अको ७ (सात) धदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनु सधकने व्यहोरा र्ानकारी गराइन्छ ।

वसफाररश योग्यताक्रमः

आयोगको ववज्ञापन नं. १६६८९/०७५-७६ (खुला), नेपाल परराष्ट्र  सेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा अविकृत वा सो सरह पदको माग पद

संख्या ६ (छ) का लाधग धलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाधग छनौट भएका ९ (नौ) र्ना उिेदवारहरुको धमधत २०७६।०५।२६ गते  अन्तवाुताु

संचालन भएकोमा अन्तवाुताुमा उपखथथत ९ (नौ) र्ना उिेदवारहरुको अन्तवाुताु, सामूधहक परीक्षण, सूचना प्रधवधि सीप परीक्षण र धलखखत परीक्षा

समेतको प्राप्तांकको आिारमा देहाय बमोधर्मको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी धनयजखिको लाधग संघीय माधमला तथा सामान्य प्रिासन

मन्त्रालयमा धसफाररि गने गरी धमधत २०७६।०५।२६  मा धनणुय भएको हुुँदा सम्बखन्धत सबैको र्ानकारीको लाधग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा अविकृत

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

अस्थायी योग्यताक्रमः

उमे्मदवारको नाम थर

हेमरार् काफे्ल

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

१ 870613 गगंव िनु्दवि भद्रपजर-९, झापा टेकबहादजर/दजगाुदेवी कृष्णबहादजर

२ 870764 सजर्ना अयाुल पजतलीबर्ार-१०, स्याङ्र्ा नारायणप्रसाद/सीता धडल्लीराम

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

१ 870003 प्रघतमव शमवा फेदीखोला-२, स्याङ्र्ा लक्ष्मण/डीलकज मारी धवष्णजप्रसाद

_____________

(ववषु्ण पौडेल)

शाखा अविकृत

_______________

(रमेश मैनाली)

उपसविव

नोटः 

यस धवज्ञापनमा धलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाधग छनौट भई अन्तवाुताुमा सखिधलन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्धत उिेदवारले यो नधतर्ा प्रकािन भएको धमधतले 

७ (सात) धदन पधछ अको ७ (सात) धदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनु सधकने व्यहोरा र्ानकारी गराइन्छ ।

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा अविकृत

वसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा वसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा वसफाररश शाखा)

सूिना नं.  १४२/०७६-७७

वमवतः २०७६।०५।२६

आयोगको ववज्ञापन नं. १६६९०/०७५-७६ (मवहला), नेपाल परराष्ट्र  सेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा अविकृत वा सो सरह पदको माग पद

संख्या २ (दजई) का लाधग धलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाधग छनौट भएका ६ (छ) र्ना उिेदवारहरुको धमधत २०७६।०५।२६ गते  अन्तवाुताु

संचालन भएकोमा अन्तवाुताुमा उपखथथत ६ (छ) र्ना उिेदवारहरुमधे्य रोल नं. ८७००७२ का उिेदवार धव.नं. १६६८९।०७५-७६ (खजला) मा

धसफाररि भईसकेकोले बाुँकी ५ (पाुँच) र्ना उिेदवारहरुको अन्तवाुताु, सामूधहक परीक्षण, सूचना प्रधवधि सीप परीक्षण र धलखखत परीक्षा समेतको

प्राप्तांकको आिारमा देहाय बमोधर्मको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी धनयजखिको लाधग संघीय माधमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा

धसफाररि गने गरी धमधत २०७६।०५।२६  मा धनणुय भएको हुुँदा सम्बखन्धत सबैको र्ानकारीको लाधग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ 870923 रोनवल रवई िरान-११, सजनसरी र्यकज मार/धनमुललक्ष्मी कृपाराम

२ 870890 योर्ना बम्र्न धवराटनगर-७, मोरङ्ग देवबहादजर/सीता तसबहादजर

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

१ 870216 अघनल रवनव िजकोट-१, गजल्मी धभमबहादजर/धललादेवी अिरधसंह

_____________

(ववषु्ण पौडेल)

शाखा अविकृत

_______________

(रमेश मैनाली)

उपसविव

नोटः 

वसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा अविकृत

यस धवज्ञापनमा धलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाधग छनौट भई अन्तवाुताुमा सखिधलन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्धत उिेदवारले यो नधतर्ा प्रकािन भएको धमधतले 

७ (सात) धदन पधछ अको ७ (सात) धदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनु सधकने व्यहोरा र्ानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा वसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा वसफाररश शाखा)

सूिना नं. १४३/०७६-७७

वमवतः २०७६।०५।२६

आयोगको ववज्ञापन नं. १६६९१/०७५-७६ (आ.ज.), नेपाल परराष्ट्र  सेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा अविकृत वा सो सरह पदको माग पद

संख्या २ (दजई) का लाधग धलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाधग छनौट भएका ५ (पाुँच) र्ना उिेदवारहरुको धमधत २०७६।०५।२६ गते  अन्तवाुताु

संचालन भएकोमा अन्तवाुताुमा उपखथथत ५ (पाुँच) र्ना उिेदवारहरुमधे्य रोल नं. ८७०६७९ का उिेदवार धव.नं. १६६८९।०७५-७६ (खजला) मा

धसफाररि भईसकेकोले बाुँकी ४ (चार) र्ना उिेदवारहरुको अन्तवाुताु, सामूधहक परीक्षण, सूचना प्रधवधि सीप परीक्षण र धलखखत परीक्षा समेतको

प्राप्तांकको आिारमा देहाय बमोधर्मको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी धनयजखिको लाधग संघीय माधमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा

धसफाररि गने गरी धमधत २०७६।०५।२६  मा धनणुय भएको हुुँदा सम्बखन्धत सबैको र्ानकारीको लाधग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ 870454 बिशषेकुमवर िवह कलैया-४, बारा संतजप्रसाद/धमनादेवी बहादजर

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

१ 871934 संधदपकज मार पटेल िोधवनी-२, पसाु िजरेन्द्रप्रसाद/धमनादेवी सजके

_____________

(ववषु्ण पौडेल)

शाखा अविकृत

_______________

(रमेश मैनाली)

उपसविव

नोटः 

वसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

यस धवज्ञापनमा धलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाधग छनौट भई अन्तवाुताुमा सखिधलन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्धत उिेदवारले यो नधतर्ा प्रकािन भएको धमधतले 

७ (सात) धदन पधछ अको ७ (सात) धदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनु सधकने व्यहोरा र्ानकारी गराइन्छ ।

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा अविकृत

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा वसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा वसफाररश शाखा)

सूिना नं.  १४४/०७६-७७

वमवतः २०७६।०५।२६

आयोगको ववज्ञापन नं. १६६९२/०७५-७६ (मिेशी), नेपाल परराष्ट्र  सेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा अविकृत वा सो सरह पदको माग पद

संख्या १ (एक) का लाधग धलखखत परीक्षाबाट अन्तवाुताुको लाधग छनौट भएका २ (दजई) र्ना उिेदवारहरुको धमधत २०७६।०५।२६ गते  अन्तवाुताु

संचालन भएकोमा अन्तवाुताुमा उपखथथत २ (दजई) र्ना उिेदवारहरुको अन्तवाुताु, सामूधहक परीक्षण, सूचना प्रधवधि सीप परीक्षण र धलखखत परीक्षा

समेतको प्राप्तांकको आिारमा देहाय बमोधर्मको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी धनयजखिको लाधग संघीय माधमला तथा सामान्य प्रिासन

मन्त्रालयमा धसफाररि गने गरी धमधत २०७६।०५।२६  मा धनणुय भएको हुुँदा सम्बखन्धत सबैको र्ानकारीको लाधग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
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योग्यताक्रम 

नं.
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर

वसफाररश गररएको 

ववज्ञापन नं.
खुला/समावेशी

१ 870243 अर्जुन अधिकारी 16689/075-76 खजला

२ 870163 उत्तम धघधमरे 16689/075-76 खजला

३ 870072 सजधमत्रा पौडेल 16689/075-76 खजला

४ 870315 सरोर् भट्टराई 16689/075-76 खजला

५ 870679 सधति गजरुङ 16689/075-76 खजला

६ 870502 सागर भण्डारी 16689/075-76 खजला

७ 870613 गंगा सजन्दास 16690/075-76 मधहला

८ 870764 सजर्ना अयाुल 16690/075-76 मधहला

९ 870454 धबिेषकज मार साह 16692/075-76 मिेिी

१० 870923 रोनाल राई 16691/075-76 आ.र्.

११ 870890 योर्ना बम्र्न 16691/075-76 आ.र्.

_______________

(रमेश मैनाली)

उपसविव

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा अविकृत

_____________

(ववषु्ण पौडेल)

शाखा अविकृत

एकमुष्ट् योग्यताक्रमको सुिी: 

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजताज तथा वसफाररश महाशाखा

(अन्तवाजताज तथा वसफाररश शाखा)

सूिना नं.  १४५/०७६-७७

वमवतः २०७६।०५।२६

आयोगको ववज्ञापन नम्बर १६६८९/०७५-७६ (खुला), १६६९०/०७५-७६ (मवहला), १६६९१/०७५-७६ (आ.ज.) र

१६६९२/०७५-७६ (मिेशी), नेपाल परराष्ट्र  सेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), िाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा धनयजखिका लाधग

धसफाररि भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आिारमा रहेको एकमजष्ट् योग्यताक्रमको सूची धमधत

२०७६।०५।२६ को धनणुयानजसार सम्बखन्धत सबैको र्ानकारीको लाधग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
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