
 
 लोक सेवा आयोग 

म यमा  चल े ीय िनदशनालय 
(अ तवाता तथा िसफा रश शाखा) 

नया ँबाने  वर, काठमाड  
  

 वेवः www.psc.gov.np 
इमेलः machheni@psc.gov.np 

या स ०१-४११५८३५ 
फोन नं. ०१-४११५८३१, ०१-४११५८३३ 

सूचना न.ं- ९६/०७३-७४, िमित २०७३/०८/१५  गते 
 
यस िनदशनालयको िव ापन न.ं ११३०५/०७२-७३ (मधेशी), 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 ८ (आठ) 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 तरगतको 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 134231 िबमलेशकुमार िम , मरपरुा-१, महो री सहदवे/शैलकुमारीदेवी भागवत 
२ 142634 अिमतकुमार दास, जमनुी मधेपरुा-१, स  तरी केवल/रीता दरपी 
३ 138695 पूजन पा डेय, को हवा, बगेया-८, महो री बैधनाथ/ ेमसागर बलराम 

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

१ 152742 िदपे साद साह, जले  वर-६, महो री उपे साद/सीतादेवी सकुदेव 
२ 154891 िवण चौधरी, ककडी-२, बारा भुने र/कौ  यादेवी िव नाथ 
३ 147857 िववेकान द झा, म सरी-६, रौतहट जनारदन/िवभा तेजनारायण 
४ 136222 अ ण ठाकुर, भगवतपरु-६, स  तरी राधे याम/गीतादेवी रामच  
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  

 


