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यो.क्र. नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०१७० रमेश अययाल मालिका-६, गुल्मी चम्फबहादुर/कुवारी लभमबहादुर

२ ८७०२३९ देवरयज जोशी कटौजपानी-९, बैतडी अम्बादत्त/नारुिीदेवी जगन्नाथ

३ ८७००४९ भपेून्द्र थयपय चन्दननाथ-८, जुम्ला धनबहादुर/िािकुरा पुने्नबहादुर

४ ८७०१०४ नरेन्द्रकुमयर रयनय चौरजहारी-१४, रुकुमपलिम ट्याउरो/कािी डबिे

५ ८७०२०३ रयमकृष्ण अधधकयरी ककनी-८, नुवाकोट हरीप्रसाद/राधाकुमारी नरनाथ

६ ८७०२१४ धनरयजन धिधमरे सूययलवनायक-१, भक्तपुर दुगायप्रसाद/तुिसा लटकाप्रसाद

७ ८७०११५ वीरेन्द्रदेव भयरती कुशापानी-७, दैिेख कणयदेव/गोमादेवी चन्द्र

८ ८७०१२९ टंकप्रसयद पयण्डेय सत्यवती-१, गुल्मी लििाधर/दीपा सोभाखर

९ ८७०२१३ धडलयरयम पन्द्थी रेसुङ्गा-७, गुल्मी लबनाराम/दीनकिा प्रजापलत

१० ८७००३८ धनश् चलरयज पयण्डे काठमाडौौं-७, काठमाडौौं धु्रवराज/ज्ञानुदेवी मुकुन्दराज

११ ८७०१८९ लक्ष्मीप्रसयद पौडेल चौदण्डीगढी-१०, उदयपुर बद्रीप्रसाद/जानुकादेवी देवीचरण

१२ ८७००२० प्रद्यमु् नप्रसयद उपयध्ययय बुढालनिकण्ठ-४, काठमाडौौं लनरञ्जनप्रसाद/उषा नारायणदत्त

लोक सेवा आयोग
प्रश् नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाज ाज  था मसफाररश शाखा)

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६५४/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाि प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम शे्रणी (अप्रा.), सहसलचव वा सो सरह पदको माग

पद सौंख्या १२ (बाह्र) का िालग लिखखत परीक्षाबाट अन् तवायतायको िालग छनौट भएका १६ (सोह्र) जना उमे्मदवारहरुको लमलत २०७८॰०६॰१९

गतेदेखख २४ गतेसम्म अन्तवायताय सौंचािन भएकोमा अन्तवायतायमा उपखथथत १६ (सोह्र) जना उमे्मदवारहरुको अन्तवायताय , मालमिा प्रसु्ततीकरण

र लिखखत परीक्षा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोिे बढुवा लनयुखक्तको िालग सौंघीय

मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा लसफाररश गने गरी लमलत २०७८॰०६॰२४ मा लनणयय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको

िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰

मसफाररश योग्य ाक्रििः

ठेगाना
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१ ८७०११८ श्ययमकृष्ण थयपय सूययलवनायक-१०, भक्तपुर मुरिी/पुना बौद्धबहादुर

२ ८७००३० तीथारयज धचलवुयल राइनास-६, िमजुङ्ग ज्ञानेन्द्रराज/लटकाकुमारी खखिनाथ

३ ८७०२१० गोकुल बयाँस्तोलय तारकेश्वर-३, काठमाडौौं रामप्रसाद/रमा भवनाथ

(प्रकाश गुरुङ्ग)

उपसमचव

नोट :

यस लवज्ञापनमा लिखखत परीक्षाबाट अन्तवायतायको िालग छनौट भई अन्तवायतायमा सखम्मलित भएका उमे्मदवारहरुिे प्राप्त गरेको कूि प्राप्ताौंक सम्बखित उमे्मदवारिे यो नलतजा प्रकाशन

भएको लमलतिे ७ (सात) लदन पलछ अको ७ (सात) लदनसम्म आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हेनय सलकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ॰

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः

ठेगाना

(देवेन्द्र शिाज)

शाखा अमधकृ 

(मबजय गौ ि)

शाखा अमधकृ 
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