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  पाना नं. 1 

  

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-७०/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५२/०७६-७७ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह 

(अप्राववविक) पदको माग पद संख्या १४ (चौध) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट भएका २६ 

(छब्बिस) जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/५/१६ गते देखि ऐ. २० गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित २२ (बाइस) 

जना उमे्मदवारहरुको वलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा 

देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोवजमका 

कायाालयहरुमा थिायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७८/१२/३० मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश कायाालय 

१.  ४५०४७५ 
सवचन पौडेल 

कुश्मा-१, पवात 
वडल्लीराज/नारायणी िडानन्द वजल्ला हुलाक कायाालय, तनहुुँ 

२.  ४५०८६० 
विरेन्द्रबहादुर शाही 

चंिेली-२, हुम्ला 
मंगलबहादुर/लक्ष्मी ववक्रम वजल्ला वनवााचन कायाालय, तनहुुँ 

३.  ४५३१०७ 
देवीचन्द्र पौडेल 

आुँिीिोला-२, स्याङ्जा 
वभमप्रसाद/ररमावती िमादत्त वजल्ला प्रशासन कायाालय, स्याङ्जा 

४.  ४५०१८२ 
ववषु्णप्रसाद वतवमखिना 

पोिरा-५, कास्की 
भानुभि/सनु्त चन्द्रकान्त वजल्ला हुलाक कायाालय, लमजुङ 

५.  ४५१७१३ 
अवनल अंगाइा  

सवहदलिन-८, गोिाा 
यामनाि/वसता िमादत्त गोरिा दरबार हेरचाह अड्डा, गोरिा 

६.  ५१०१८९ 
अवनल चापागाई 

कुश्मा-१, पवात 
अमृतप्रसाद/सनु्त जुखिबल्लभ वजल्ला वनवााचन कायाालय, पवात 

७.  ४५३१०४ 
पे्रमबहादुर शाही 

भेरी-७, जाजरकोट 
नरु/जमुना दलु वजल्ला वनवााचन कायाालय, मुस्ताङ 

८.  ५१००३० 
सवमर आचाया 

बरेङ-१, बागलुङ 
रववलाल/लक्ष्मी वदलु वजल्ला प्रशासन कायाालय, गोरिा 

९.  ४५३४५३ 
अशोक भण्डारी 

भरतपुर-१३, वचतवन 
ओमसागर/नारायणी चतुरािर वजल्ला प्रशासन कायाालय, लमजुङ 
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यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश कायाालय 

१०.  ४५२८२३ 
ववमल के.सी. 

अन्नपूणा-४, कास्की 
ववषु्णबहादुर/कोवपला सुरिबहादुर मालपोत कायाालय, पवात 

११.  ४५१३९२ 
सुमन गौडेल 

फलेवास-४, पवात 
होमनाि/गीतादेवी कवपलमवण कारागार कायाालय, बागलुङ 

१२.  ५१०१२१ 
रणबहादुर िापा 

मुसीकोट-१, गुल्मी 
मानबहादुर/केशरकुमारी कृष्णबहादुर इलाका प्रशासन कायाालय, बुवताबाङ 

१३.  ४५३१६६ 
सुवसल ित्री 

वसजा-३, जुम्ला 
जयबहादुर/वसतला ववषु्णबहादुर 

वजल्ला समन्वय सवमवतको कायाालय, 

स्याङ्जा 

१४.  ४५०१६९ 
राजन आचाया 

आुँिीिोला-६, स्याङ्जा 
मोतीलाल/यामाकुमारी बलभद्र मालपोत कायाालय, स्याङ्जा 

 

वैकब्बिक योग्यर्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१.  ५१०५०३ 
सन्तोष िापा 

फलेवास-४, पवात 
टोलबहादुर/वसता दलबहादुर 

२.  ४५३०१६ 
सुन्दर न्यौपाने 

गल्याङ-१, स्याङ्जा 
सोमनाि/दयाकुमारी अववप्रसाद 

३.  ४५००६८ 
अमृतप्रसाद कुँ डेल 

पोिरा-३१, कास्की 
कृष्णप्रसाद/सरस्वती अचु्यतानन्द 

 

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचव) 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-७१/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५३/०७६-७७ (महिला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायब सुब्बा वा सो 

सरह (अप्राववविक) पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट भएका १० 

(दस) जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/५/१६ गते देखि ऐ. २० गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ९ (नौ) जना 

उमे्मदवारहरूको वलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय 

बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोवजमका 

कायाालयहरुमा थिायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७८/१२/३० मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः          

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश कायाालय 

१.  ४५०९६६ 
अनुषा काफे्ल 

वावलङ-१, स्याङ्जा 
हुमाकान्त/नेत्रकुमारी रत्नािर इलाका प्रशासन कायाालय, वावलङ 

२.  ४५२९८९ 
सुजता शमाा 

कुश्मा-२, पवात 
रामदास/दुगाा ठाकुरदास वजल्ला हुलाक कायाालय, म्याग्दी 

 

वैकब्बिक योग्यर्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१.  ५१०५३१ 
सावीत्रा सुवेदी 

मंगला-२, म्याग्दी 
देवीप्रसाद/िड्ककुमारी वटकानाि 

२.  
४५४१७४ 

 

बुद्धकुमारी अयााल 

महावशला-२, पवात 
पे्रमप्रसाद/कमलाकुमारी महोदत्त 

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचव) 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-७२/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५४/०७६-७७ (आ.ज.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायब सुब्बा वा सो 

सरह (अप्राववविक) पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट भएका ११ 

(एघार) जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/५/१६ गते देखि ऐ. २० गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ११ (एघार) 

जना उमे्मदवारहरूको वलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा 

देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोवजमका 

कायाालयहरुमा थिायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७८/१२/३० मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः          

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश कायाालय 

१.  ५१०२५७ 
सरास्वती िापा रोका 

काठेिोला-८, बागलुङ 
बलबहादुर/मनकुमारी पवतराम मालपोत कायाालय, मुस्ताङ 

२.  ५१०५७५ 
भुवन राना 

जैवमनी-१०, बागलुङ 
टेकबहादुर/नरमाया नरबहादुर वजल्ला प्रशासन कायाालय, गोरिा 

३.  ४५१४४८ 
पे्ररणा क्याप्छाकी मगर 

रोशी-९, काभे्रपलान्चोक 
िनबहादुर/कृष्णकुमारी नेत्रबहादुर कारागार कायाालय, गोरिा 

४.  ५१००३१ 
ववश्व रोका मगर 

बेनी-१, म्याग्दी 
िमबहादुर/िन्तरी लालबहादुर 

ईलाका प्रशासन कायाालय, वसवदावास, 

गोरिा 

 

वैकब्बिक योग्यर्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१.  ४५२५३४ 
ररमबहादुर वजटी 

पुतलीबजार-४, स्याङ्जा 
वजतबहादुर/मनकुमारी नरबहादुर 

२.  ४५४४०५ 
गगन िापा 

शुक्लागण्डकी-७, तनहुुँ 
फते्तहबहादुर/हस्तादेवी िमानवसंह 

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचव) 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-७३/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५५/०७६-७७ (मधेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायब सुब्बा वा सो 

सरह (अप्राववविक) पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट भएका ६ 

(छ) जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/५/१६ गते देखि ऐ. २० गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ५ (पााँच) जना 

उमे्मदवारहरूको वलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय 

बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोवजमका 

कायाालयहरुमा थिायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७८/१२/३० मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः          

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश कायाालय 

१.  ४५२७७० 
नरेन्द्र राय यादव 

हररपुवाा-९, सलााही 
दु:िरण/मठेरनी मवणराम मालपोत कायाालय, वसवदावास, गोरिा  

२.  ४५२३५७ 
अशोककुमार महतो 

उमापे्रमपुर-५, िनुषा 
महेन्द्र/इसैर मािुरी मालपोत कायाालय, लमजुङ 

 

वैकब्बिक योग्यर्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१.  ४५१७०९ 
शैलेन्द्रकुमार गुप्ता 

बलरा-८, सलााही 
बली/प्रमशीला दुलााचन 

२.  ४५२३६३ 
सुवशलकुमार साह 

चक्रघट्टा-७, सलााही 
गणेश/वनमाला भदै 

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचव) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-७४/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५६/०७६-७७ (दललत), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह 

(अप्राववविक) पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट भएका ६ (छ) जना 

उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/५/१६ गते देखि ऐ. २० गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ६ (छ) जना 

उमे्मदवारहरूको वलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय 

बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोवजमका 

कायाालयहरुमा थिायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७८/१२/३० मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः          

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश कायाालय 

१.  ४५०४४४ 
वगता वमजार 

अन्नपूणा-३, म्याग्दी 
डम्मरबहादुर/पमती टेकबहादुर मालपोत कायाालय, मनाङ 

२.  ४५०५३३ 
धु्रबबहादुर नेपाली 

बारेकोट-९, जाजरकोट 
मनसुरे/मंगली ओठे कारागार कायाालय, मनाङ 

 

वैकब्बिक योग्यर्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१.  ४५०६८८ 
वनरज पररयार 

चौरजहारी-१३, रुकुम पविम 
वजते/कमला नौले 

२.  ४५१३५९ 
िगेन्द्र वव.क. 

बागचौर-८, सल्यान 
रने/ठुम्रकला नौले 

३.  ५१००११ 
गाखन्दव वब.क. 

काठेिोला-३, बागलुङ 
छवबलाल/मनसरी नन्दलाल 

४.  ४५०५७६ 
वबकाश पररयार 

व्यास-७, तनहुुँ 
गुनबहादुर/देवीमाया लक्षीमन 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचव) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-७५/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५८/०७६-७७ (हप.क्ष.े), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह 

(अप्राववविक) पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  लावग छनौट भएका ९ (नौ) 

जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/५/१६ गते देखि ऐ. २० गतेसम्म सञ्चालन भएको अन्तरवाताामा उपखथित ९ (नौ) जना 

उमे्मदवारहरूको वलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय 

बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उमे्मदवारहरुको रोजाइको प्रािवमकताक्रमका आिारमा देहाय बमोवजमका 

कायाालयहरुमा थिायी वनयुखिको लावग वसफाररश गने गरी वमवत २०७८/१२/३० मा वनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

ससफाररस योग्यर्ाक्रििः                     

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाि थर र 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि ससफाररश कायाालय 

१.  ४५०८०९ 
चंिलाल िापा 

मुड्केचुला-३, डोल्पा 
नन्दलाल/रुप्सी काले वजल्ला प्रशासन कायाालय, मुस्ताङ 

 

वैकब्बिक योग्यर्ाक्रि सूची 

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर र ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१.  ४५३१८१ 
लक्ष्मणप्रसाद उपाध्याय 

ढकारी-१, अछाम 
लोकराज/नन्नकला दुगााप्रसाद 

२.  ४५०२१४ 
गणेश शमाा 

वसजा-२, जुम्ला 
वशव/आलमदेवी रामनाि 

३.  ४५१४५४ 
पे्रमबहादुर कठायत 

भेरी-९, जाजरकोट 
दलवजत/दुरपवत वबरु 

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचव) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 
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एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.-७६/०७८-७९ 

                           सिसर्िः- २०७८/१२/३० 

यस कायाालयको  सवज्ञापन नं. १२८५२-१२८५८/०७६-७७ (खुला र्था सिावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, 

नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राववविक) पदको माग पद संख्या २५ (पच्चीस) का लावग वलईएको वलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको  

लावग छनौट भएका ५७ (सन्ताउन्न) जना उमे्मदवारहरुको वमवत २०७८/५/१६ गते देखि ऐ. २० गतेसम्म सञ्चालन भएको 

अन्तरवाताामा उपखथित ५२ (बाउन्न) जना उमे्मदवारहरुको वलखित परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवातााको औषत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोवजमको एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम हुन आएको व्यहोरा वमवत २०७८/१२/३० को 

वनणायानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ। 

एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रििः      

क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर सव.नं. ससफाररश सिूह 

१.  ४५०४७५ सवचन पौडेल १२८५२/०७६-७७ िुला  

२.  ४५०८६० विरेन्द्रबहादुर शाही १२८५२/०७६-७७ िुला  

३.  ४५३१०७ देवीचन्द्र पौडेल १२८५२/०७६-७७ िुला  

४.  ४५०१८२ ववषु्णप्रसाद वतवमखिना १२८५२/०७६-७७ िुला  

५.  ४५१७१३ अवनल अंगाइा १२८५२/०७६-७७ िुला  

६.  ५१०१८९ अवनल चापागाई १२८५२/०७६-७७ िुला  

७.  ४५३१०४ पे्रमबहादुर शाही १२८५२/०७६-७७ िुला  

८.  ५१००३० सवमर आचाया १२८५२/०७६-७७ िुला  

९.  ४५३४५३ अशोक भण्डारी १२८५२/०७६-७७ िुला  

१०.  ४५२८२३ ववमल के.सी. १२८५२/०७६-७७ िुला  

११.  ४५१३९२ सुमन गौडेल १२८५२/०७६-७७ िुला  

१२.  ५१०१२१ रणबहादुर िापा १२८५२/०७६-७७ िुला  

१३.  ४५३१६६ सुवसल ित्री १२८५२/०७६-७७ िुला  

१४.  ४५०१६९ राजन आचाया १२८५२/०७६-७७ िुला  

१५.  ४५०९६६ अनुषा काफे्ल १२८५३/०७६-७७ मवहला 

१६.  ४५०८०९ चंिलाल िापा १२८५८/०७६-७७ वप.के्ष.  



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशासन, अन्तवाार्ाा र्था ससफाररस शाखा) 
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क्र.सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर सव.नं. ससफाररश सिूह 

१७.  ४५२९८९ सुजता शमाा १२८५३/०७६-७७ मवहला  

१८.  ५१०२५७ सरास्वती िापा रोका १२८५४/०७६-७७ आ.ज.  

१९.  ५१०५७५ भुवन राना १२८५४/०७६-७७ आ.ज.  

२०.  ४५१४४८ पे्ररणा क्याप्छाकी मगर १२८५४/०७६-७७ आ.ज.  

२१.  ५१००३१ ववश्व रोका मगर १२८५४/०७६-७७ आ.ज.  

२२.  ४५२७७० नरेन्द्र राय यादव १२८५५/०७६-७७ मिेशी  

२३.  ४५२३५७ अशोककुमार महतो १२८५५/०७६-७७ मिेशी  

२४.  ४५०४४४ वगता वमजार १२८५६/०७६-७७ दवलत  

२५.  ४५०५३३ धु्रबबहादुर नेपाली १२८५६/०७६-७७ दवलत  

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चतेनाथ पोखरेल पदम प्रसाद मैनाली वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 
 (शािा अविकृत) (केन्द्रीय प्रवतवनवि) (उपसवचव) 

    

 

नोटिः 

 यस ववज्ञापनमा वलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको लावग छनौट भई अन्तरवाताामा सखम्मवलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ (सार्) वदन पवछ अको ७ (सार्) वदनसम्म आयोगको website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पुनश्चिः- ससफाररस पत्र सिसर् २०७९/०१/०५ गरे् ४:०० बजे पसछ सवर्रण गररने व्यहोरा सिेर् जानकारी गराईन्छ । 

 


