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या स ०१-४११५८३५ 
फोन नं. ०१-४११५८३१, ०१-४११५८३३ 

सूचना नं.- ९३/०७३-७४, िमित २०७३/०८/१५  गते 
यस िनदशनालयको िव ापन नं. ११३०२/०७२-७३ (खुला), संयु  तथा एक कृत परी ा णाली अ तगत नेपाल पररा  सेवा, राजप  

अनंिकत थम णेी, नायव सु बा वा सो सरह पदको माग पद सं या १६ (सो ) का लािग िलइएको अ तरवातामा उपि थत उ मेदवार सं या २२ 
(बाईस) को िलिखत परी ाको ा  ताङ्क, शैि क यो यताको ेणी वापतको अङ्क, क यटुर सीप परी णको अङ्क तथा अ तरवाताको औसत अङ्क 
समेतको कुल योगबाट देहाय बमोिजम यो यता म कायम हन आएकोले थायी िनयिु को लािग पररा  म ालय, िसंहदरवार, काठमाड  वा अ तगतको 
कायालयमा िसफा रश गन िनणय भएको हदँा स बि धत सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ ।   
िसफा रश यो यता म सूचीः  
यो. .नं. रोल न वर उ मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ 132164 संिजब नेपाल, पतुलीबजार-४, याङ्जा िगरीराज/रािधकादेवी ाने र 
२ 132247 सिबन भ राई, िद े ल-१५, खोटाङ महे बहादरु/सीतादेवी शमशेर 
३ 132744 अनुप भ डारी, ि युगा-१७, उदयपरु कुमार साद/ल मी धन साद 
४ 131231 बलराम पा डे, याहा-६, पा पा मोतीराज/कौिशलादेवी टेकराज 
५ 155819 िनशान दहाल, हेटौडा-२, मकवानपरु गणेश साद/दगुा मेघनाथ 
६ 135435 सरद ढंुगाना, छाङ्छाङ्दी-२, याङ्जा िड लीराम/गमुादेवी अ नी साद 
७ 132597 सौरभ यौपाने, गितनगर-७, नवलपरासी िच तामणी/न दी भि राम 
८ 140784 वालकृ ण भ डारी, नजाम डप-२, नुवाकोट केशव साद/सीता जयनारायण 
९ 133224 खडान द खरेल, आपचौर-४, गु मी चेतनारायण/िवजलुीदेवी न दराम 

१० 140955 िव णु साद पराजलुी, अज-२, गु मी चरुामणी/नमता भि राम 
११ 135534 सागर मरािसनी, पतुलीबजार-३, याङ्जा खडान द/सािव ाकुमारी पौनारायण 
१२ 134195 िबदरु खितवडा, अजनुधारा-३, झापा तुलसीनाथ/िकसोरा साद 
१३ 135859 ह रमाया अिधकारी, िढकुरपोखरी-३, का क  पूणभ /ि मा खडान द 
१४ 149045 समुनराज रे मी, कुघा-१, पवत रामच /िसतादेवी मोित साद 
१५ 134425 महेश यादव, अ दपु ी कटरैत-२, धनषुा िब म/ब चीदेवी िकशोरी 
१६ 130471 गजे  राइ, मधमु ला-३, मोरङ्ग मिनलाल/िगताकुमारी च बहादरु 

वैकि पक यो यता म सूचीः  
वै.यो. .नं. रोल न वर उ मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ 143954 अिभशेकराज खनाल, चागँनुारायण-११, भ पुर भाकर/रमादेवी बाबरुाम 
२ 140122 राजकुमार ब नेत, भीम थान-६, िस धुली मानबहादरु/इ माया अ बरबहादरु 
३ 141236 याम उ ेती, िनजगढ-८, बारा धनराज/शुभ ा ल मी साद 
४ 131717 रिव रानाभाट, ताकुघाट-९, लमजङु च बहादरु/केशुमाया खड् गबहादरु 
५ 138483 नमुान द अिधकारी, बदालपरु-५, बिदया पदम साद/यशोदा कूलच  
६ 149422 िचर जीवी अयाल, अखावाङ-४, गु मी िदवाकर/कमला दिधराम 

अ थायी यो यता म सूचीः  
अ. यो. . नं. रोल न बर उ मेदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ 134886 ल मण शमा कुल साद षडान द 
२ 134025 काश पो ेल िशवलाल देउनारायण 

यः  
१. अ थायी िनयुि को लािग वैकि पक उ मेदवारलाई पिहलो ाथिमकता िदईनेछ । 
२. यस िव ापनको अ तवातामा सि मिलत भएका उ मेदवारह ले ा  गरकेो कूल ा ाङ्क स बि धत उ मेदवारल े यो नितजा काशन भएको िमितले ७ िदन पिछ अक  ७ िदनस म आयोगको 

Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन सिकने यहोरा जानकारी गराइ छ ।  
.......................... ..................... ....................... 
(गोपी साद पौडेल) (रिवलाल शमा) (टामलाल पा डे) 
   शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत िनदशक  


