
   

 

लोक सेवा आयोग 

पश् िमाञाचलिल षेेतरीय य श््देशना्ालय¸ पोखरा 
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 उम्मेाञदेशवार श्सफाररा सम्वन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं.  ९७ /०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/१०/२४ 

 
 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०९२-१३०९६/०७२-०७३ (खलुा तथा समािशेी)¸ नेपाल िन सेिा¸ जनरल फरेष्ट्री समहू¸ 

रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ रेञ्जर पर्दको लानि नमनत २०७३/१०/०५ र्दनेख २०७३।१०।०७ िते र २०७३।१०।९ िते नलइएको 

अन्तरिाताामा उपनथथत उम्मरे्दिार  २७ जनाको नलनखत परीक्षा¸ अन्तरिाताा  र शनैक्षक योग्यता  समतेको अकंका आधारमा र्दहेाय 

बमोनजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले थथायी ननयनुिको लानि नसफाररश िने ननणाय भएको व्यहोरा सम्बनन्धत सबैको 

जानकारीको लानि यो सचूना प्रकानशत िररएको छ । 
 

श्व.्ं.: १३०९२/०७२।७३ (खुला)       माञाग पदेश सखं्या: ७ (साि) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१  230169 निमल राउत हनिया-४, मकिानपरु कृष्ट्णबहार्दरु मनकुा बनुिबहार्दरु 

२ 230156 रुपक खत्री ताथली-४, भिपरुी अजुान िंिा बलबहार्दरु 

३ 230123 मर्दन निनमरे आमभञ्याङ्-५, मकिानपरु प्रेमप्रसार्द राधा नतलकप्रसार्द 

४ 230037 िणशे परुी खानीिाउँ-१, पिात निष्ट्णपु्रसार्द िसन्तीर्दिेी नन्र्दलाल 

५ 230072 निराज शाही कोिडाँडा-१, मिु ु जेठबहार्दरु पनूणामा निरबहार्दरु 

६ 230068 धनबहार्दरु नबष्ट नभमर्दत्त न.पा.१३, कञ्चनपरु अनमरबहार्दरु शारर्दार्दिेी नरबहार्दरु 

७ 230056 नर्दनेश डाँिी इररिाङ-७, रोल्पा रणबहार्दरु मनुार्दिेी नबक्रम 

 

 
 

अस्थाय  योग्यिाक्रमाञ सिू  

ननजामती सेिा ऐन २०४९ (संशोधन सनहत) को र्दफा ११ अनसुार अथथायी ननयनुि प्रयोजनको लानि । 

अस्थाय  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. 

उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ 

थर 
बाब ु बाजे 

१ 230093 प्रकाश भट्टराई कृष्ट्णप्रसार्द पथुकरनाथ 

२ 230099 प्रमोर्दराज रेग्मी शेषाराज आनन्र्दराज 
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श्व.्ं.: १३०९३/०७२-७३ (माञश्िला)       माञाग पदेश सखं्या: २ (दुेशई) 

यो.क्र. 

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230154 ररन ुक्षेत्री भोले-७, पिात बलबहार्दरु प्रेममाया नतलबहार्दरु 
 

 

श्व.्ं.: १३०९५/०७२/७३ (माञधेा )       माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र. 

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230214 समुन पाण्डेय तलुसीबिाा-६, पसाा पंचानन्र्द राधार्दिेी रामजी 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230177 िेर्दनिधान नसंह भनिपरु-६, सलााही भपूनारायण चन्रकुमारी ठोराइ 
 

श्व.्ं.: १३०९६/०७२/७३ (देशश्लि)       माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र. 

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230129 महशे नेपाली चन्र्दननाथ-९, जमु्ला जिनर्दश िंिार्दिेी नतथाबहार्दरु 
 

 

 

्ोटः 

१. मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाि अन्तरिातााको लानि छनौि भई अन्तरिाताामा सनम्मनलत भएका उम्मेर्दिारहरुले प्राप्त 

िरेको कुल प्राप्ताङ्क सम्िनन्धत उम्मेर्दिारले यो ननतजा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हनेा सनकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

२. नसफाररश भएका उम्मेर्दिारहरुलाई  नमनत २०७३।१०।२७ िते नर्दनको ३ बजे नसफाररश  पत्र नितरण िन े कायाक्रम रहकेो व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।  

 

 

………………………… 

(र्दामोर्दर पौडेल) 

शाखा अनधकृत 

 

………………………… 

(उपेन्रराज पौड्याल) 

शाखा अनधकृत 

 

………………………. 

(सररता कुमारी खनतिडा) 

ननर्दशेक 

 

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user
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एकमुाञष्ठ योग्यिाक्रमाञ िथा श्सफाररा कायाालय सम्बन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं. ९८ /०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/१०/२४    

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०९२-१३०९६/०७२-०७३ (खलुा तथा समािशेी)¸ नेपाल िन सेिा¸ जनरल फरेष्ट्री समहू¸ 

रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ रेञ्जर पर्द मा नमनत २०७३/१०/२४ िते नसफाररश भएका उम्मरे्दिारहरुले प्राप्त िरेको कुल अकंको आधारमा 

कायम भएको एकमषु्ठ योग्यताक्रम सचूीका आधारमा र्देहाएको कायाालयमा नसफाररश िररएको व्यहोरा सम्बनन्धत सबैको 

जानकारीको लानि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 
 

एकमाञुष्ठ  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर 

श्व.्ं. 

/०७२।७३ 
श्कश्समाञ श्सफाररा गररएको कायाालय 

1 230169 निमल राउत १३०९२ खलुा  नजल्ला िन कायाालय, निलपरासी 

2 230156 रुपक खत्री १३०९२ खलुा  नजल्ला िन कायाालय, तनहु ँ

3 230123 मर्दन निनमरे १३०९२ खलुा  नजल्ला िन कायाालय, निलपरासी 

4 230037 िणशे परुी १३०९२ खलुा  नजल्ला िन कायाालय, कनपलिथत ु

5 230072 निराज शाही १३०९२ खलुा  नजल्ला िन कायाालय, पिात 

6 230068 धनबहार्दरु नबष्ट १३०९२ खलुा  नजल्ला िन कायाालय, बाग्लङु 

7 230056 नर्दनेश डाँिी १३०९२ खलुा  नजल्ला िन कायाालय, कनपलिथत ु

8 230154 ररन ुक्षेत्री १३०९३ मनहला नजल्ला िन कायाालय, िलु्मी 

9 230214 समुन पाण्डेय १३०९५ मधेशी  नजल्ला िन कायाालय, अिााखाँची 

10 230129 महशे नेपाली १३०९६ र्दनलत  नजल्ला िन कायाालय, अिााखाँची 
 

नोटः 
१. मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाि अन्तरिातााको लानि छनौि भई अन्तरिाताामा सनम्मनलत भएका उम्मेर्दिारहरुले प्राप्त 

िरेको कुल प्राप्ताङ्क सम्िनन्धत उम्मेर्दिारले यो ननतजा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हनेा सनकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

२. नसफाररश भएका उम्मेर्दिारहरुलाई  नमनत २०७३।१०।२७ िते नर्दनको ३ जे नसफाररश पत्र नितरण िने कायाक्रम रहकेो व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।  
 

………………………… 

(र्दामोर्दर पौडेल) 

शाखा अनधकृत 

 

………………………… 

(उपेन्रराज पौड्याल) 

शाखा अनधकृत 

 

………………………. 

(सररता कुमारी खनतिडा) 

ननर्दशेक 
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