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म यमा  चल े ीय िनदशनालय 
(अ तवाता तथा िसफा रश शाखा) 
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 वेवः www.psc.gov.np 
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या स ०१-४११५८३५ 
फोन नं. ०१-४११५८३१, ०१-४११५८३३ 

सूचना न.ं- ९५/०७३-७४, िमित २०७३/०८/१५  गते 
 
यस िनदशनालयको िव ापन न.ं ११३०४/०७२-७३ (आ.ज.), सयंु  तथा एक कृत परी ा णाली अ तगत नेपाल पररा  सेवा, 

राजप  अनंिकत थम ेणी, नायव सु बा वा सो सरह पदको माग पद सं या ३ (तीन) का लािग िलइएको अ तरवातामा उपि थत उ मेदवार 
सं या ७ (सात) 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 िनयुि को लािग पररा  म ालय, 
िसहंदरवार, 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 130047 अिनल राना, नयागँाउ-ँ५, गु मी िभमबहादरु/िललादेवी अ मरिसहं 
२ 141156 शभुाष मगर, नागाजनु-९, काठमाड  उ वबहादरु/महे  वरी मिु बहादरु 
३ 139480 मदन लामा िथङ, हाडँीखोला-६, मकवानपरु लालबहादरु/का छीमाया बमबहादरु 

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

१ 139884 यवुराज लामा, मेचीनगर-१०, झापा टेकबहादरु/हेमकुमारी प चवीर 
२ 136763 कुमार तामाङ, लोिखम-६, सोलुखु ब ु िज नबहादरु/िमनामाया िवरमन 
३ 154891 िवण चौधरी, ककडी-२, बारा भनुे र/कौ  यादेवी िव नाथ 
यः  
१. यस िव ापनको अ तवातामा सि मिलत भएका उ मेदवारह ले ा  गरकेो कूल ा ाङ्क स बि धत उ मेदवारले यो नितजा काशन भएको िमितल े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 पौडले) (रिवलाल शमा) (टामलाल पा डे) 
   शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत िनदशक  

 


