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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ५०/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/१०

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१८०/२०७३-७४ (आ.प्र.) अनसु ार नेपाल िन सेिा, जनरल फरे ष्ट्री
समहू , रा.प.अनं.वितीय श्रेणी, फरे ष्टर ररक्त पद संख्या २ (दईु ) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित २
(दईु ) जना उम्मेदिारहरुको वलवित परीक्षाको प्राप्ताङ्क र अन्तरिाताा िापतको औषत अङ्कको कुल
योिको आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजहरुको कायाालय रोजाइको
प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी वनयवु क्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत
२०७४/१०/१० मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
उम्िेदवािको नाि थि ि
ठे गाना

बाबु/आिाको नाि

बाजेको
नाि

सिफारिि भएको
कायाालय

यो.क्र. नं.

िोल नं.

१.

400027

सदपककुिाि चौधिी
पवेिा-१, कै लाली

छे दुिाि/दुुःख्नीदेवी

रुपलाल

सजल्ला वन
कायाालय,डडेल्धुिा

२.

400016

चन्रसिंह धािी
गााँजिी-२, बैिडी

दानसिह/िुनेदेवी

सबजुवा

सजल्ला वन कायाालय,बैिडी

(ििेन्र प्रसाद भट्ट)

(वनलकण्ठ शमाा)

(यिु राज पोिरे ल)

शािा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ५१/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/१०

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१८१/२०७३-७४ (िल्ु ला) अनसु ार नेपाल िन सेिा, जनरल
फरे ष्ट्री समहू , रा.प.अन.ं वितीय श्रेणी, फरे ष्टर ररक्त पद सख्ं या ४ (चार) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा
उपवथित ८ (आठ) जना उम्मेदिारहरुको वलवित परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता
िापतको अङ्कको कुल योिको आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजहरुको
कायाालय रोजाइको प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी वनयवु क्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा
वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/१० मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना
प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

१.

400067

२.

400001

३.

400012

४.

400061

उम्िेदवािको नाि थि ि
ठे गाना
सववश कलौनी
भीिदत्त-६, कञ्चनपुि
अजयकुिाि यादव
ह.पु. हरिनििी-६, िहोत्तिी
कृष्णनन्दनकुिाि िहिो
ििपल्लो-३, िहोत्तिी
िाजेन्रप्रिाद ओझा
अििगढी-५, डडेल्धिा

बाब/ु आिाको नाि
नविाज/गोििीदेवी

बाजेको
नाि
िसनिाज

सिफारिि भएको
कायाालय
सजल्ला वन कायाालय,डडेल्धुिा

ििेशकुिाि/चम्पाकुिािी िहेश्वि

सजल्ला वन कायाालय,कञ्चनपुि

िािसबलाि/दुलािीदेवी

वालके श

सजल्ला वन कायाालय,डडेल्धुिा

भोजिाज/धनादेवी

काशीिाि

सजल्ला वन कायाालय,बैिडी

वैकसल्पक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल नं.

१.

400030

उम्िेदवािको नाि
थि,ठे गाना
देव बुढा
पिािन-७, कञ्चनपुि

बाबु/आिाको नाि
टे कबहादुि/अिृिादेवी

बाजेको नाि
ियु ा

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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अस्थायी योग्यिाक्रि िच
ू ी
उम्िेदवािको नाि
थि,ठे गाना

अ.यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

बाब/ु आिाको नाि

बाजेको नाि

१.

400026

सदपक झा

िुवोध

नन्दु

२.

400047

भुपेन्र सिंह

बीिबहादुि

प्रेिजंग

(ििेन्र प्रसाद भट्ट)

(वनलकण्ठ शमाा)

(यिु राज पोिरे ल)

शािा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ५२/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/१०

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१८२/२०७३-७४ (मवहला) अनसु ार नेपाल िन सेिा, जनरल
फरे ष्ट्री समहू , रा.प.अन.ं वितीय श्रेणी, फरे ष्टर ररक्त पद सख्ं या १ (एक) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा
उपवथित २ (दईु ) जना उम्मेदिारहरुको वलवित परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको
अङ्कको कुल योिको आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजलाई थिायी
वनयवु क्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/१० मा वनणाय भएकोले
सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं. िोल नं.
१.

400069

उम्िेदवािको नाि थि ि
बाजेको
सिफारिि भएको
बाबु/आिाको नाि
ठे गाना
नाि
कायाालय
शान्िी िावि
सिलकबहादुि/कासशकला लालचन्र सजल्ला वन कायाालय,बैिडी
िसलकाबोिा-५, जुम्ला

वैकसल्पक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल नं.

१.

400055

उम्िेदवािको नाि थि
बाबु/आिाको नाि
ि ठे गाना
िोना आचाया
िहलबहादुि/वावादेवी
िुनखानी-२, दोलखा

बाजेको नाि
सटकाबहादुि

(ििेन्र प्रसाद भट्ट)

(वनलकण्ठ शमाा)

(यिु राज पोिरे ल)

शािा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ५३/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/१०

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१८३/२०७३-७४ (मधेसी) अनसु ार नेपाल िन सेिा, जनरल फरे ष्ट्री
समहू , रा.प.अनं.वितीय श्रेणी, फरे ष्टर ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित ६
(छ) जना उम्मेदिारहरुको वलवित परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको अङ्कको
कुल योिको आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजलाई थिायी वनयवु क्तका
लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/१० मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत
सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल नं.

१.

400071

उम्िेदवािको नाि
बाबु/आिाको नाि
थि ि ठे गाना
श्रवणकुिाि िहिो
सशवलाल/िाजविी
घुकौली-७, िलााही

बाजेको
नाि
ठगाई

सिफारिि भएको कायाालय
सजल्ला वन कायाालय,बैिडी

वैकसल्पक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

१.

400026

उम्िेदवािको नाि थि
बाब/ु आिाको नाि
सदपक झा
िवु ोध/लसलिा
सिजाापुि-१, िलााही

बाजेको नाि
नन्दु

(ििेन्र प्रसाद भट्ट)

(वनलकण्ठ शमाा)

(यिु राज पोिरे ल)

शािा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992

nf]s ;]jf cfof]u

dxfsfnL c~rn sfof{no
dx]Gb|gu/, s~rgk'/

सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ५४/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/१०

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१८४/२०७३-७४ (अपाङ्ि) अनसु ार नेपाल िन सेिा, जनरल
फरे ष्ट्री समहू , रा.प.अनं.वितीय श्रेणी, फरे ष्टर ररक्त पद संख्या १ (एक) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा
उपवथित ६ (छ) जना उम्मेदिारहरुको वलवित परीक्षाको प्राप्ताङ्क, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापतको
अङ्कको कुल योिको आधारमा देहाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजलाई थिायी
वनयवु क्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/१० मा वनणाय भएकोले
सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल नं.

१.

400054

उम्िेदवािको नाि थि ि
बाजेको
बाबु/आिाको नाि
ठे गाना
नाि
सिलनकुिाि िेजुवाल
धनबहादुि/के उिा
धनकृष्ण
काकीबाडा-४, िुगु

सिफारिि भएको कायाालय
सजल्ला वन कायाालय,डडेल्धिु ा

वैकसल्पक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

१.

400072

उम्िेदवािको नाि थि
बाब/ु आिाको नाि
िन्िोष सधक्त
हश
ं िाज/लक्ष्िीदेवी
कृष्णपुि-६, कञ्चनपुि

बाजेको नाि
िघनु ाथ

(ििेन्र प्रसाद भट्ट)

(वनलकण्ठ शमाा)

(यिु राज पोिरे ल)

शािा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा जानकारी
िराईन्छ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना न. ५५/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/१०
यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१८१/२०७३-७४ (खुला), १६१८२/२०७३-७४ (िसहला),
१६१८३/२०७३-७४ (िधेिी) ि १६१८४/२०७३-७४ (अपाङ्ग) अनसु ार नेपाल िन सेिा, जनरल फरे ष्ट्री समहू ,
रा.प.अन.ं वितीय श्रेणी, फरे ष्टर माि पद सख्ं या ७ (सात) मा थिायी वनयवु क्तका लावि वसफाररस िररएका तपवसलका
उम्मेदिारहरुले प्रात िरे को कुल अङ्कको आधारमा देहाय बमोवजमको एकमष्ट्ु ट योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
वमवत २०७४/१०/१० को वनणायानसु ार सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
एकिुष्ट योग्यिाक्रि िच
ू ी
एकिुष्ट
यो.क्र.न.ं

िोल नं.

उम्िेदवािको नाि थि

सिफारिि सवज्ञापन नं.

ििूह (सकसिि)

१.

400067
400001

३.

400012

४.

400061

१६१८१/२०७३-७४
१६१८१/२०७३-७४
१६१८१/२०७३-७४
१६१८१/२०७३-७४

खुल्ला

२.

५.

400071
400069

७.

400054

१६१८३/२०७३-७४
१६१८२/२०७३-७४
१६१८४/२०७३-७४

िधेिी

६.

सववश कलौनी
अजयकुिाि यादव
कृष्णनन्दनकुिाि िहिो
िाजेन्रप्रिाद ओझा
श्रवणकुिाि िहिो
शान्िी िावि
सिलनकुिाि िेजुवाल

खुल्ला
खुल्ला
खुल्ला
िसहला
अपाङ्ग

(ििेन्र प्रसाद भट्ट)

(वनलकण्ठ शमाा)

(यिु राज पोिरे ल)

शािा अवधकृ त

के न्रीय प्रवतवनवध

वनदेशक
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