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

सेवा/ समूह

१ १३७९४१ करबिर गैरे आठबिसकोट-८, रुकुम देउदते्त/जयकली मनिीरे प्रशासन/राजस्व

२ १३९१२८ नन्दराम पररयार दौलतपुर-१, िबदिया गोिर्िन/भूमी लालिीर प्रशासन/सा.प्र.

३ १५०९११ िमिहादुर नेपाली बिरेन्द्रनगर-९, सुरे्खत प्रबदपकुमार/चन्दा पदमिहादुर प्रशासन/सा.प्र.

४ १४७११९ यामिहादुर उपरकोटी कोशीहरैचा-१, मोरङ िैनबसिं/िच्चीकुमारी पूर्ििहादुर प्रशासन/सा.प्र.

५ १५३५३७ अजुिन दजी केिरेभञ्ज्याङ-३, स्याङ्जा गुप्तिहादुर/बमरा भुपाल प्रशासन/सा.प्र.

६ १४२०३५ सूयिलाल बिश्वकमाि अमलाचौर-७, िागु्लङ पे्रमिहादुर/पाििती िसन्त प्रशासन/सा.प्र.

७ १४६७०४ मोहनबसिंह दजी महेन्द्रनगर-४, सुनसरी बभमिहादुर/र्नकुमारी भक्तबसिं प्रशासन/सा.प्र.

८ १४४६३७ गोबिन्द सुनार कुश्मा-१८, पिित नरिहादुर/माया र्खड्किहादुर प्रशासन/सा.प्र.

९ १४४८३१ भोजराज श्रीपाइली बटकापुर-६, कैलाली बितीमान/सुपारीदेिी रामिहादुर प्रशासन/सा.प्र.

१० १४०२२९ मानिहादुर सुनार िीरेन्द्रनगर-९, सुरे्खत पे्रमिहादुर/रेितीदेिी दीलिहादुर प्रशासन/लेर्खा

११ १४३९४२ सुबनल नेपाली बिजौरी-३, दाङ र्खड्गिहादुर /बललादेिी आशाराम प्रशासन/लेर्खा

१२ १४०५०५ रमेश बिश्वकमाि (सुनार) मध्यपुर बिबम-४, भक्तपुर काले/र्नमाया र्निीर प्रशासन/सा.प्र.

१३ १४३१३४ बिनोद रोक्का कमलामाई-५, बसनु्धली कृष्णिीर/रुद्रमाया ध्वजिहादुर प्रशासन/सा.प्र.

१४ १४८४९७ दीपककुमार नेपाली बसलुिा-२, पाल्पा सुरजिहादुर/हररसरा पदमबसिं प्रशासन/सा.प्र.

१५ १४३७९८ सन्तोष नेपाली कमलामाई-६, बसनु्धली मुरली/डम्मरकुमारी िचे्च प्रशासन/सा.प्र.

१६ १४८०१८ चन्दनकुमार रजक बिषहररया-९, सप्तरी पाणु्ड/रेर्खादेिी रिी प्रशासन/लेर्खा

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

संभाव्य सेवा/समुह

१ १४३९४१ सुबनल नेपाली श्रीगाउँ-१, दाङ केशि/मीना देि कुमार सा.प्र./राजस्व

नोटः

  ___________

 (भागीरिा गैरे)

  शार्खा अबर्कृत

ससफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

यस बिज्ञापनमा बलखर्खत परीक्षािाट अन्तिाितािको लाबग छनौट भई अन्तिाितािमा सखम्मबलत भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तािंक

सम्बखन्धत उमे्मदिारले यो नबतजा प्रकाशन भएको बमबतले ७ बदन पबछ अको ७ बदन सम्म आयोगको Website:

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाट हेनि सबकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

   ___________

(कुमारप्रसाद भण्डारी)

     शार्खा अबर्कृत

                           ___________

                        (ज्ञानेश्वर भट्टराई)

                              उपसबचि

आयोगको बिज्ञापन नम्बर १६५४८/०७२-७३ (दबलत), नेपाल प्रशासन/लेर्खापरीक्षर् सेिा, रा.प.तृतीय शे्रर्ी (अप्रा.), शार्खा अबर्कृत िा सो सरह

पदको माग पदसिंख्या १७ (सत्र) का लाबग बमबत २०७३।०५।२३ गते देखर्ख २०७३।०६।१४ गतेसम्म बलइएको अन्तिाितािमा उपखथित उमे्मदिार सिंख्या

१८ (अठार) मधे्य १७ (सत्र) को बलखर्खत परीक्षा, सूचना प्रबिबर् सीप परीक्षर्, सामुबहक परीक्षर्, शैबक्षक योग्यता र अन्तिािताि समेतको प्राप्तािंकिाट

देहाय िमोबजम योग्यतािम कायम हुन आएकोले थिायी बनयुखक्तको लाबग  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसफाररश गने गरी बमबत २०७३।०६।२१

मा बनर्िय भएको हँुदा सम्बखन्धत सिैको जानकारीको लाबग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. २५९/०७३-७४

बमबतिः २०७३।०६।२१
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