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

१ १३१६०४ विश्वास भट्ट हेट ौंडा-५, मकिानपुर टौंकप्रसाद/भुिनेश्वरी ईश्वरी

२ १३७४६१ वदपक विवमरे िाग्ला-८, गुल्मी थानेश्वर/लालीकुमारी वभमप्रसाद

३ १४१४५० सुशील विवमरे रत्ननगर-१५, वितिन केशििािु/इन्दिरा खडानि

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

१ १३२०९३ सुरेन्द्र पोखे्रल रत्ननगर-१०, वितिन बोधराज/सीता श्रीिन्द्र

क्र. सं. रोल नं. बाबुको नाम बाजेको नाम

१ १३४१७९ विमल देिीप्रसाद

२ १३६११५ कमलप्रसाद कृष्णप्रसाद

३ १३४५९४ भविलाल गौंगाराम

नोटः 

गीता विवमरे

यस विज्ञापनमा वलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भई अन्तिााताामा सन्दिवलत भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्दित उिेदिारले यो नवतजा प्रकाशन

भएको वमवतले ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

_____________

(लक्ष्मण बराल)

शाखा अधिकृत

_____________

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत

_______________

(रमेश मैनाली)

उपसधिव

उत्तम विवमरे

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजान एवम् अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं. २७१/०७५-७६

धमधतः २०७५।०६।२९

आयोगको धवज्ञापन नम्बर १६५३०/०७४-७५ (खुला), नेपाल परराष्ट्र  सेिा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा अवधकृत िा सो सरह पदको

माग पदसौंख्या ३ (तीन) मा लावग वलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भएका ६ (छ) जना उिेदिारहरुको वमवत २०७५।०५।२४ र

२५ गते सौंिालन भएको अन्तिााताामा उपन्दथथत ५ (पााँि) जना उिेदिारहरुको वलन्दखत परीक्षा , सूिना प्रविवध सीप परीक्षण , सामूवहक

परीक्षण, शैवक्षक योग्यता र अन्तिााताा समेतको प्राप्ताौंकबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुन्दिको लावग

सङ्घीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७५।०६।२९ मा वनणाय भएको हुाँदा सम्बन्दित सबैको

जानकारीको लावग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

धसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

अस्थायी योग्यताक्रमः

उमे्मदवारको नाम थर

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

१ १३१३३० रविन्द्र राजभण्डारी हेट ौंडा-४, मकिानपुर नारायणकृष्ण/विषु्णमाया डम्बरमान

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

१ १३९०३९ मन्जु माली कीवतापुर-३, काठमाड ौं बुद्धीबहादुर/गुणमाया वभमबहादुर

नोटः 

धसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

यस विज्ञापनमा वलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भई अन्तिााताामा सन्दिवलत भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्दित उिेदिारले यो नवतजा प्रकाशन

भएको वमवतले ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

_____________

(लक्ष्मण बराल)

शाखा अधिकृत

_____________

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत

_______________

(रमेश मैनाली)

उपसधिव

आयोगको धवज्ञापन नम्बर १६५३२/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल परराष्ट्र  सेिा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा अवधकृत िा सो सरह पदको

माग पदसौंख्या १ (एक) मा वलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भएका ५ (पााँि) जना उिेदिारहरुको वमवत २०७५।०५।२४ र २५

गते सौंिालन भएको अन्तिााताामा उपन्दथथत ४ (िार) जना उिेदिारहरु मधे्य रोल नौं.  १३४९३७ का उिेदिार वि.नौं. १६५३०।०७४-७५ न्याय

सेिामा वसफाररश भैसकेकाले बााँकी ३ (तीन) जना  उिेदिारहरुको वलन्दखत परीक्षा , सूिना प्रविवध सीप परीक्षण , सामूवहक परीक्षण,

शैवक्षक योग्यता र अन्तिााताा समेतको प्राप्ताौंकबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुन्दिको लावग सङ्घीय

मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७५।०६।२९ मा वनणाय भएको हुाँदा सम्बन्दित सबैको जानकारीको

लावग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजान एवम् अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं. २७२/०७५-७६

धमधतः २०७५।०६।२९
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क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ १३४६७८ वतलबहादुर सुनार िानेथोक देउराली-८, स्याङ्गजा कृष्णबहादुर/जमुनाकुमारी बुन्दद्धमान

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

१ १४१५०७ सोना ठडराइा तनहुाँसुर-२, तनहुाँ लालबहादुर/सेतीमाया मानबहादुर

नोटः 

धसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

यस विज्ञापनमा वलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भई अन्तिााताामा सन्दिवलत भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बन्दित उिेदिारले यो नवतजा प्रकाशन

भएको वमवतले ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

_____________

(लक्ष्मण बराल)

शाखा अधिकृत

_____________

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत

_______________

(रमेश मैनाली)

उपसधिव

आयोगको धवज्ञापन नम्बर १६५३४/०७५-७६ (दधलत), नेपाल परराष्ट्र  सेिा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा अवधकृत िा सो सरह पदको

माग पदसौंख्या १ (एक) मा वलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छन ट भएका ३ (तीन) जना उिेदिारहरुको वमवत २०७५।०५।२४ र २५

गते सौंिालन भएको अन्तिााताामा उपन्दथथत ३ (तीन) जना उिेदिारहरुको वलन्दखत परीक्षा , सूिना प्रविवध सीप परीक्षण , सामूवहक परीक्षण,

शैवक्षक योग्यता र अन्तिााताा समेतको प्राप्ताौंकबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुन्दिको लावग सङ्घीय

मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वसफाररश गने गरी वमवत २०७५।०६।२९ मा वनणाय भएको हुाँदा सम्बन्दित सबैको जानकारीको

लावग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजान एवम् अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं. २७३/०७५-७६

धमधतः २०७५।०६।२९
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योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
धसफाररश गररएको 

धवज्ञापन नं.
खुला/समावेशी

१ १३१६०४ विश्वास भट्ट १६५३०/०७४-७५ खुला

२ १३७४६१ वदपक विवमरे १६५३०/०७४-७५ खुला

३ १४१४५० सुशील विवमरे १६५३०/०७४-७५ खुला

४ १३१३३० रविन्द्र राजभण्डारी १६५३२/०७४-७५ आ.ज.

५ १३४६७८ वतलबहादुर सुनार १६५३४/०७४-७५ दवलत

_______________

(रमेश मैनाली)

उपसधिव

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुिी: 

_____________

(लक्ष्मण बराल)

शाखा अधिकृत

_____________

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजान एवम् अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं.  २७४/०७५-७६

धमधतः २०७५।०६।२९

आयोगको धवज्ञापन नम्बर १६५३०/०७४-७५ (खुला), १६५३२/०७४-७५ (आ.ज.) र १६५३४/०७४-७५ (दधलत), नेपाल परराष्ट्र

सेिा, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा अवधकृत िा सो सरह पदमा वनयुन्दिका लावग वसफाररश भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल

प्राप्ताौंकको आधारमा रहेको एकमुष्ट् योग्यताक्रमको सूिी वमवत २०७५।०६।२९ को वनणायानुसार सम्बन्दित सबैको जानकारीको लावग यो

सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

Page 4 of  4 अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव


