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

१ १३६८१२ प्रतिक कातकि वेङ्गाडावर-७, धनुषा िेजबहादुर/मंजु तित्रबहादुर

२ १३६६२४ एशु बसे्नि तिनामखु-८, भोजपुर िुडामणी/कमलादेवी खड्गबहादुर

३ १३८००३ तकरणकुमार गुरुङ्ग दुधौली-७, तिनु्धली िम्वरबहादुर/िुलिादेवी मोिीलाल

४ १४२०६३ िोमेश थापा मोतिपुर-२, मोरङ तहराबहादुर/हरीमाया बलबहादुर

५ १३८७६३ िारा गौिम काठमाडौ-ं३५, काठमाडौ तवश्वमणी/िुलिादेवी दुगािप्रिाद

६ १३७४४८ भुवनप्रिाद भट्ट कैलपाल-६, बैिडी हररदत्त/भातगरथीदेवी भानदेव

७ १४००२५ भुवन ओझा इटहरा-३, मोरङ टंकबहादुर/शुतशला दीर्िबहादुर

८ १४०३५७ यज्ञराज पौड्याल शतन-अजुिन-६, झापा फतणन्द्रराज/रामकुमारी मधुिुदन

९ १५३५९६ अजुिन तर्तमरे गाईखुर-७, गोरखा केशरबहादुर/तशरकुमारी भक्तबहादुर

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

१ १४०२४० माशिलकुमार ओली भल्िौर-१, िल्यान शोभाराम/तित्रा हकि तिंह

२ १३८५९१ जीवनकुमार तर्तमरे मध्यपुर तथमी-१६, भक्तपुर देतवप्रिाद/जयन्ता पदमप्रिाद

३ १३८०४२ कुलिन्द्र अयािल रेिुङ्गा-६, गुल्मी िुल्सीराम/धनकला शतशधर

४ १३९९१२ तबषु्णहरर मरातिनी हंिपुर-८, अर्ािखााँिी भक्तक्तराम/शान्तादेवी मुक्तक्तराम

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

ससफाररश योग्यताक्रमः

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. २५०/०७३-७४

तमतििः २०७३।०६।२१ 

आयोगको तबज्ञापन नम्बर १६५४४/०७२-७३ (खुला), नेपाल परराष्ट्र  िेवा, रा.प.िृिीय शे्रणी (प्रा.), शाखा अतधकृि वा िो िरह पदको

माग पदिंख्या ९ (नौ) का लातग तमति २०७३।०५।२० र २३ मा तलइएको अन्तवाििािमा उपक्तथथि उमे्मदवार िंख्या १३ (िेह्र) को तलक्तखि

परीक्षा, िूिना प्रतवतध िीप परीक्षण, िामुतहक परीक्षण, शैतक्षक योग्यिा र अन्तवाििाि िमेिको प्राप्ांकबाट देहाय बमोतजम योग्यिाक्रम

कायम हुन आएकोले थथायी तनयुक्तक्तको लातग  िामान्य प्रशािन मन्त्रालयमा तिफाररश गने गरी तमति २०७३।०६।२१ मा तनणिय भएको

हुाँदा िम्बक्तन्धि िबैको जानकारीको लातग यो िूिना प्रकाशन गररएको ि ।

Page 1 of  2 अन्तवाििाि िथा तिफाररश शाखा



क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम कैसफयत

१ १३८३५६ गोतवन्द के.िी. नरबहादुर ढालबहादुर

२ १४०२३९ माशिल पन्त गणेशदत्त जयकृष्ण

नोटः

  ___________

 (भागीरथा गैरे)

  शाखा अतधकृि

यि तवज्ञापनमा तलक्तखि परीक्षाबाट अन्तवाििािको लातग िनौट भई अन्तवाििािमा िक्तम्मतलि भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल

प्राप्ांक िम्बक्तन्धि उमे्मदवारले यो नतिजा प्रकाशन भएको तमतिले ७ तदन पति अको ७ तदन िम्म आयोगको Website:

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनि ितकने व्यहोरा जानकारी गराइन्ि ।

   ___________

(कुमारप्रिाद भण्डारी)

     शाखा अतधकृि

                           ___________

                        (ज्ञानेश्वर भट्टराई)

                              उपितिव

अस्थायी योग्यताक्रमः
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