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

१ १४०७९३ श्रीकृष्ण सिलवाल लसलतपुर-१५, लसलतपुर रुद्रबहादुर/मथुरा सिमबहादुर

२ १३९१६५ िुवन पौडेल वाणगंगा-१, कसपलवसु्त कुलचन्द्र/िुन्तलीदेवी सिवलाल

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

१ १३५७४० सववेक ररजाल िखुसपपे्ल-२, म्याग्दी सवनोद/सिमकुमारी वद्रीनाथ

क्र. सं. रोल नं. बाबुको नाम बाजेको नाम

१ १३३८३९ रामहरर मरासिनी रुद्रबहादुर मुक्तिराम

_______________

(राजन राई)

उपसचिव

चसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

अस्थायी योग्यताक्रमः

उमे्मदवारको नाम थर

_____________

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अचिकृत

  _________________

 (कुमारप्रसाद भण्डारी)

  शाखा अचिकृत

आयोगको चबज्ञापन नम्बर १६६८३/०७३-७४ (खुला), नेपाल परराष्ट्र  िेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), िाखा असिकृत वा िो िरह

पदको माग पदिंख्या २ (दुई) का लासग समसत २०७४।०७।१५ गते सलइएको अन्तवााताामा उपक्तथथत उमे्मदवार िंख्या ४ (चार) को सलक्तखत

परीक्षा, िूचना प्रसवसि िीप परीक्षण , िामुसहक परीक्षण, िैसक्षक योग्यता र अन्तवााताा िमेतको प्राप्ांकबाट देहाय बमोसजम योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले थथायी सनयुक्तिको लासग  िामान्य प्रिािन मन्त्रालयमा सिफाररि गने गरी समसत २०७४।०८।१२ मा सनणाय िएको

हुुँदा िम्बक्तित िबैको जानकारीको लासग यो िूचना प्रकािन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा चसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा चसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ३८०/०७४-७५

चमचतः २०७४।०८।१२
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क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १३०६०९ चक्तिका पोखरेल सियुगा-१२, उदयपुर होमनाथ/रत् नमाया लोकनाथ

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

१ १३५२४७ गीता सिसमरे अखाले-७, गुल्मी िसवलाल/इक्तिरा गंगाराम

चसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

_____________

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अचिकृत

  _________________

 (कुमारप्रसाद भण्डारी)

  शाखा अचिकृत

_______________

(राजन राई)

उपसचिव

आयोगको चबज्ञापन नम्बर १६६८४/०७३-७४ (मचहला), नेपाल परराष्ट्र  िेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), िाखा असिकृत वा िो िरह

पदको माग पदिंख्या १ (एक) का लासग समसत २०७४।०७।१५ गते सलइएको अन्तवााताामा उपक्तथथत उमे्मदवार िंख्या ३ (तीन) को सलक्तखत

परीक्षा, िूचना प्रसवसि िीप परीक्षण , िामुसहक परीक्षण, िैसक्षक योग्यता र अन्तवााताा िमेतको प्राप्ांकबाट देहाय बमोसजम योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले थथायी सनयुक्तिको लासग  िामान्य प्रिािन मन्त्रालयमा सिफाररि गने गरी समसत २०७४।०८।१२ मा सनणाय िएको

हुुँदा िम्बक्तित िबैको जानकारीको लासग यो िूचना प्रकािन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा चसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा चसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ३८१/०७४-७५

चमचतः २०७४।०८।१२
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क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १३७१२७ खुमानसिं तामाङ िंखुपाटीचौर-५, काभे्र पूणाबहादुर/िुकुरानी मानबहादुर

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

१ १३७१३० खेमबहादुर थापा खवाङ्ग-७, पू्यठान दुजे मगर/िषीदेवी टेकमान

चसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

_____________

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अचिकृत

  _________________

 (कुमारप्रसाद भण्डारी)

  शाखा अचिकृत

_______________

(राजन राई)

उपसचिव

आयोगको चबज्ञापन नम्बर १६६८५/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल परराष्ट्र  िेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), िाखा असिकृत वा िो िरह

पदको माग पदिंख्या १ (एक) का लासग समसत २०७४।०७।१५ गते सलइएको अन्तवााताामा उपक्तथथत उमे्मदवार िंख्या ३ (तीन) को सलक्तखत

परीक्षा, िूचना प्रसवसि िीप परीक्षण , िामुसहक परीक्षण, िैसक्षक योग्यता र अन्तवााताा िमेतको प्राप्ांकबाट देहाय बमोसजम योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले थथायी सनयुक्तिको लासग  िामान्य प्रिािन मन्त्रालयमा सिफाररि गने गरी समसत २०७४।०८।१२ मा सनणाय िएको

हुुँदा िम्बक्तित िबैको जानकारीको लासग यो िूचना प्रकािन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा चसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा चसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ३८२/०७४-७५

चमचतः २०७४।०८।१२ 
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क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १५०८३९ रन्जन यादव बतरा-७, बारा रामलक्षन/िुमन जलेश्वर

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

१ १५१०४१ िुरेिकुमार महतो ढले्कवर-७, िनुषा गंगाप्रिाद/वरतसनया लक्ष्मी

चसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

_____________

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अचिकृत

  _________________

 (कुमारप्रसाद भण्डारी)

  शाखा अचिकृत

_______________

(राजन राई)

उपसचिव

आयोगको चबज्ञापन नम्बर १६६८६/०७३-७४ (मिेशी), नेपाल परराष्ट्र  िेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), िाखा असिकृत वा िो िरह

पदको माग पदिंख्या १ (एक) का लासग समसत २०७४।०७।१५ गते सलइएको अन्तवााताामा उपक्तथथत उमे्मदवार िंख्या ४ (चार) मधे्य ३

(तीन) को सलक्तखत परीक्षा, िूचना प्रसवसि िीप परीक्षण , िामुसहक परीक्षण, िैसक्षक योग्यता र अन्तवााताा िमेतको प्राप्ांकबाट देहाय

बमोसजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयुक्तिको लासग  िामान्य प्रिािन मन्त्रालयमा सिफाररि गने गरी समसत

२०७४।०८।१२ मा सनणाय िएको हुुँदा िम्बक्तित िबैको जानकारीको लासग यो िूचना प्रकािन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा चसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा चसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ३८३/०७४-७५

चमचतः २०७४।०८।१२
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क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १४०८०७ शु्रसत कडररया क्तखम्ती-१, रामेछाप कृष्णप्रिाद/देवी चन्द्र

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

१ १३८२०५ नसवन मैनाली िुिाङ्-५, पाुँचथर सललाप्रिाद/चन्द्रकला लक्ष्मीप्रिाद

चसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

_____________

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अचिकृत

  _________________

 (कुमारप्रसाद भण्डारी)

  शाखा अचिकृत

_______________

(राजन राई)

उपसचिव

आयोगको चबज्ञापन नम्बर १६६८८/०७३-७४ (अपांग), नेपाल परराष्ट्र  िेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), िाखा असिकृत वा िो िरह

पदको माग पदिंख्या १ (एक) का लासग समसत २०७४।०७।१५ गते सलइएको अन्तवााताामा उपक्तथथत उमे्मदवार िंख्या ३ (तीन) को सलक्तखत

परीक्षा, िूचना प्रसवसि िीप परीक्षण , िामुसहक परीक्षण, िैसक्षक योग्यता र अन्तवााताा िमेतको प्राप्ांकबाट देहाय बमोसजम योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले थथायी सनयुक्तिको लासग  िामान्य प्रिािन मन्त्रालयमा सिफाररि गने गरी समसत २०७४।०८।१२ मा सनणाय िएको

हुुँदा िम्बक्तित िबैको जानकारीको लासग यो िूचना प्रकािन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा चसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा चसफाररश शाखा)

सूिना नं. ३८४/०७४-७५

चमचतः २०७४।०८।१२
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क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १३८७७२ पे्रमबहादुर बुढ्थापा चिननाथ-३, जुम्ला चक्रबहादुर/चन्द्रसिला टिीबहादुर

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

१ १३५७८८ िेखरकुमार रोकाया गडराय-३, बझाङ्ग गंगालाल/सतपुरीदेवी कृष्णबहादुर

चसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

_____________

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अचिकृत

  _________________

 (कुमारप्रसाद भण्डारी)

  शाखा अचिकृत

_______________

(राजन राई)

उपसचिव

आयोगको चबज्ञापन नम्बर १६६८९/०७३-७४ (चप.के्ष.), नेपाल परराष्ट्र  िेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), िाखा असिकृत वा िो िरह

पदको माग पदिंख्या १ (एक) का लासग समसत २०७४।०७।१५ गते सलइएको अन्तवााताामा उपक्तथथत उमे्मदवार िंख्या ३ (तीन) को सलक्तखत

परीक्षा, िूचना प्रसवसि िीप परीक्षण , िामुसहक परीक्षण, िैसक्षक योग्यता र अन्तवााताा िमेतको प्राप्ांकबाट देहाय बमोसजम योग्यताक्रम

कायम हुन आएकोले थथायी सनयुक्तिको लासग  िामान्य प्रिािन मन्त्रालयमा सिफाररि गने गरी समसत २०७४।०८।१२ मा सनणाय िएको

हुुँदा िम्बक्तित िबैको जानकारीको लासग यो िूचना प्रकािन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा चसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा चसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ३८५/०७४-७५

समसतिः २०७४।०८।१२ 

Page 6 of  7 अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव



योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
चसफाररश गररएको 

चवज्ञापन नं.
खुला/समावेशी

१ १४०७९३ श्रीकृष्ण सिलवाल १६६८३/०७३-७४ खुला

२ १३९१६५ िुवन पौडेल १६६८३/०७३-७४ खुला

३ १३०६०९ चक्तिका पोखरेल १६६८४/०७३-७४ मसहला

४ १५०८३९ रन्जन यादव १६६८६/०७३-७४ मिेिी

५ १३७१२७ खुमानसिं तामाङ १६६८५/०७३-७४ आ.ज.

६ १४०८०७ शु्रसत कडररया १६६८७/०७३-७४ अपांग

७ १३८७७२ पे्रमबहादुर बुढ्थापा १६६८८/०७३-७४ सप.के्ष.

_____________

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अचिकृत

_______________

(राजन राई)

उपसचिव

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुिी: 

  _________________

 (कुमारप्रसाद भण्डारी)

  शाखा अचिकृत

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा चसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा चसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ३८६/०७४-७५

चमचतः २०७४।०८।१२

आयोगको सवज्ञापन नम्बर १६६८३/०७३-७४ (खुला), १६६८४/०७३-७४ (मसहला), १६६८५/०७३-७४ (आ.ज.), १६६८६/०७३-७४

(मिेिी), १६६८८/०७३-७४ (अपांग) र १६६८९/०७३-७४ (सप.के्ष.), नेपाल परराष्ट्र  िेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), िाखा असिकृत वा िो

िरह पदमा सनयुक्तिका लासग सिफाररि िएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ांकको आिारमा रहेको एकमुष्ट् योग्यताक्रमको

िूची समसत २०७४।०८।१२ को सनणायानुिार िम्बक्तित िबैको जानकारीको लासग यो िूचना प्रकािन गररएको छ ।
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