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सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िचूना नं  : ५६/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/१२ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१८५/२०७३-७४ (आ.प्र.) अनसुार नेपाल िन सेिा, नेशनल 

पाका स तथा िाइल्ड लाइफ समहू, रा.प.अनं.वितीय शे्रणी, वसवनयर गेमस्काउट ररक्त पद संख्या १ (एक) को 

लावग वलइएको शारररीक तन्दरुुस्ती परीक्षण परीक्षामा सफल भई अन्तरिाताामा उपवस्थत एकमात्र 

उम्मेदिारको वलवित परीक्षाको प्राप्ताङ्क र अन्तरिाताा िापतको औषत अङ्कको कुल योगको आधारमा 

दहेाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनिलाई स्थायी वनयवुक्तका लावग तपवसल बमोविमको 

वनकायमा वसफाररस गने वमवत २०७४/१०/१२ मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको िानकारीको लावग यो 

सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

 

सिफारिि योग्यिाक्रि िचूी 

यो.क्र. नं. िोल नं. 
उम्िेदवािको नाि थि ि 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

सिफारिि भएको 

कायाालय 

१. 400004 
सकिुनदेव िहिो    

बटेश्वि-७, धनुषा 
कािी/धनिादेवी अिफी 

श्री असि नम्िा ििंक्षण के्षत्र 

कायाालय,दाचुाला 

                              

 (िगेन्र प्रसाद भट्ट)                 (वनलकण्ठ शमाा)           (यिुराि पोिरेल) 

   शािा अवधकृत                  केन्रीय प्रवतवनवध                 वनदशेक 

 

द्रष्टब्य :   यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मदेिारले आफूले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्क यो नवतिा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन पवछ 

अको ७ वदन सम्म आयोगको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हनेास्ने ्यहोरा िानकारी गराईन्छ। 
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सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िचूना नं  : ५७/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/१२ 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१८६/२०७३-७४ (मधेसी) अनसुार नेपाल िन सेिा, नेशनल 

पाका स तथा िाइल्ड लाइफ समहू, रा.प.अनं.वितीय शे्रणी, वसवनयर गेमस्काउट ररक्त पद संख्या २ (दईु) को 

लावग वलइएको शारररीक तन्दरुुस्ती परीक्षण परीक्षामा सफल भई अन्तरिाताामा उपवस्थत २ (दईु) िना 

उम्मेदिारहरुको वलवित परीक्षाको प्राप्ताङ्क, शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्क र अन्तरिाताा िापतको औषत 

अङ्कको कुल योगको आधारमा दहेाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनिहरुको कायाालय 

रोिाईको प्राथवमकताक्रमको आधारमा स्थायी वनयवुक्तका लावग तपवसल बमोविमको वनकायमा वसफाररस 

गने वमवत २०७४/१०/१२ मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको िानकारीको लावग यो सचूना प्रकाशन 

गररएको छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िचूी 

यो.क्र. नं. िोल नं. 
उम्िेदवािको नाि थि ि 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

सिफारिि भएको 

कायाालय 

१. 400007 
सदनेशकुिाि यादव   

हलखोिी-७, िहोत्तिी 
नासगन्दि/जगिािणदेवी िािविण 

शुक्लाफााँटा िासरिय सनकुञ्ज 

कायाालय,कञ्चनिुि 

२. 400017 
श्यािकुिाि यादव   

िहिौला-५, िहोत्तिी 
गोगाइ/शान्िीदेवी दििी 

असि नम्िा ििंक्षण के्षत्र 

कायाालय,दाचुाला 

 

 

 

 

(िगेन्र प्रसाद भट्ट)                 (वनलकण्ठ शमाा)           (यिुराि पोिरेल) 

   शािा अवधकृत                  केन्रीय प्रवतवनवध                 वनदशेक 

 

द्रष्टब्य :   यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मदेिारहरुले आफूले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्क यो नवतिा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन 

पवछ अको ७ वदन सम्म आयोगको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हनेास्ने ्यहोरा िानकारी 

गराईन्छ । 
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