लोक से वा आयोग
अन्तवाा ताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३५५/०७९-८०
बमबतः २०७९॰०६॰०६

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३१७/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन िे वा, जनरल फरे ष्ट्री िमूह, रा.प.तृतीय श्रे णी, िहायक वन
असधकृत पदको माग पद िंख्या ३ (तीन) का लासग सलखखत परीक्षाबाट अन्तवाथ ताथ को लासग छनौट भएका ६ (छ) जना
उम्मे दवारहरुको समसत २०७९॰०६॰०२ र ४ गते अन्तवाथ ताथ िं चालन भएकोमा अन्तवाथ ताथ मा उपखथथत ६ (छ) जना
उम्मे दवारहरुको अन्तवाथ ताथ, िामूसहक परीक्षण र सलखखत परीक्षा िमेतको प्राप्ां कको आधारमा दे हाय बमोसजमको योग्यताक्रम
कायम हुन आएकोले थथायी सनयुखिको लासग िंघीय मासमला तथा िामान्य प्रशािन मन्त्रालयमा सिफाररश गने गरी समसत
२०७९॰०६॰०६ मा सनणथय भएको हुाँ दा िम्बखित िबैको जानकारीको लासग यो िू चना प्रकाशन गररएको छ ॰
बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाजे को नाम

१

८७०२९३

सिद्धाथथ अयाथ ल

सभरकोट-५, स्याङ्जा

लोकप्रिाद/कमलादे वी चु रामणी

२

८७०४१०

प्रयाि सघसमरे

खााँ दबारी-१, िं खुवािभा

मोहनमसण/िोमादे वी

गुणनाथ

३

८७०३८३

कुशल श्रे ष्ठ

गोरखा-८, गोरखा

लालप्रिाद/ित्यदे वी

प्रभु नारायण

वै कल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०३५६

उम्मे दवारको नाम थर
सवक्रम सिं ह

ठे गाना
धनगढी-१२, कैलाली

बाबु/आमाको नाम
रामबहादु र/जानकी

बाजे को नाम
जगतबहादु र

अस्थायी योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०३४८

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबधकृत

उम्मे दवारको नाम थर
सटकाराम चापागाई

बाबु को नाम
नरभु पाल

(बबजय गौतम)
शाखा अबधकृत

बाजे को नाम
बसलभद्र

(यु वराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
यि सवज्ञापनमा सलखखत परीक्षाबाट अन्तवाथ ताथ को लासग छनौट भई अन्तवाथ ताथ मा िखम्मसलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क िम्बखित उम्मे दवारले यो नसतजा प्रकाशन
भएको समसतले ७ (सात) सदन पसछ अको ७ (सात) सदनिम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नथ िसकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ॰
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक से वा आयोग
अन्तवाा ताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३५६/०७९-८०
बमबतः २०७९॰०६॰०६

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३१८/०७८-७९ (मबहला), नेपाल वन िे वा, जनरल फरे ष्ट्री िमूह, रा.प.तृतीय श्रे णी (प्रा.), िहायक
वन असधकृत पदको माग पद िंख्या १ (एक) का लासग सलखखत परीक्षाबाट अन्तवाथ ताथ को लासग छनौट भएका ३ (तीन) जना
उम्मे दवारहरुको समसत २०७९॰०६॰०२ र ०४ गते अन्तवाथ ताथ िंचालन भएकोमा अन्तवाथ ताथ मा उपखथथत ३ (तीन) जना
उम्मे दवारहरुको अन्तवाथ ताथ, िामूसहक परीक्षण र सलखखत परीक्षा िमेतको प्राप्ां कको आधारमा दे हाय बमोसजमको योग्यताक्रम
कायम हुन आएकोले थथायी सनयुखिको लासग िंघीय मासमला तथा िामान्य प्रशािन मन्त्रालयमा सिफाररश गने गरी समसत
२०७९॰०६॰०६ मा सनणथय भएको हुाँ दा िम्बखित िबैको जानकारीको लासग यो िू चना प्रकाशन गररएको छ ॰
बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०३७५

उम्मे दवारको नाम थर
कसवता खनाल

ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

सिद्धाथथ नगर-३, रुपन्दे ही ने त्रप्रिाद/तु लिादे वी

बाजे को नाम
भोजराज

वै कल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०१८०

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबधकृत

उम्मे दवारको नाम थर
सवसनता खड् का

ठे गाना
सत्रयु गा-११, उदयपु र

(बबजय गौतम)
शाखा अबधकृत

बाबु/आमाको नाम
मदनबहादु र/तु लिामा
या

बाजे को नाम
प्रे मकुमार

(यु वराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
यि सवज्ञापनमा सलखखत परीक्षाबाट अन्तवाथ ताथ को लासग छनौट भई अन्तवाथ ताथ मा िखम्मसलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क िम्बखित उम्मे दवारले यो नसतजा प्रकाशन
भएको समसतले ७ (सात) सदन पसछ अको ७ (सात) सदनिम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नथ िसकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ॰
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक से वा आयोग
अन्तवाा ताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३५७/०७९-८०
बमबतः २०७९॰०६॰०६

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३१९/०७८-७९ (दबलत), नेपाल वन िे वा, जनरल फरे ष्ट्री िमूह, रा.प.तृतीय श्रे णी, िहायक वन
असधकृत पदको माग पद िं ख्या १ (एक) का लासग सलखखत परीक्षाबाट अन्तवाथ ताथ को लासग छनौट भएका ३ (तीन) जना
उम्मेदवारहरुको समसत २०७९॰०६॰०२ र ४ गते अन्तवाथ ताथ िंचालन भएकोमा अन्तवाथ ताथ मा उपखथथत ३ (तीन) जना
उम्मेदवारहरुको अन्तवाथ ताथ, िामूसहक परीक्षण र सलखखत परीक्षा िमेतको प्राप्ां कको आधारमा दे हाय बमोसजमको योग्यताक्रम
कायम हुन आएकोले थथायी सनयुखिको लासग िंघीय मासमला तथा िामान्य प्रशािन मन्त्रालयमा सिफाररश गने गरी समसत
२०७९॰०६॰०६ मा सनणथय भएको हुाँ दा िम्बखित िबैको जानकारीको लासग यो िू चना प्रकाशन गररएको छ ॰
बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.
१

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

८७०४७३ नवराज सवश्वकमाथ िापकोटा

ठे गाना
हसटया-८, मकवानपु र

बाबु/आमाको नाम
शम्भु /चन्द्रावतीकुमारी

बाजेको नाम
नरबहादु र

वै कल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.
१

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

८७०५८६ िरु गहतराज

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबधकृत

ठे गाना
अजुथ नचौपारी-४, स्याङ्जा

(बबजय गौतम)
शाखा अबधकृत

बाबु/आमाको नाम
प्रे मबहादु र/धनमाया

बाजेको नाम
दु गाथ बहादु र

(यु वराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
यि सवज्ञापनमा सलखखत परीक्षाबाट अन्तवाथ ताथ को लासग छनौट भई अन्तवाथ ताथ मा िखम्मसलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क िम्बखित उम्मे दवारले यो नसतजा प्रकाशन
भएको समसतले ७ (सात) सदन पसछ अको ७ (सात) सदनिम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नथ िसकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ॰
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाा ताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३५८/०७९-८०
बमबतः २०७९॰०६॰०६
आयोगको बवज्ञापन नम्बर १७३१७/०७८-७९ (खु ला), १७३१८/०७८-७९ (मबहला) र १७३१९/०७८-७९ (दबलत),
ने पाल वन िे वा, जनरल फरे ष्ट्री िमूह, रा.प.तृतीय श्रे णी, िहायक वन असधकृत पदमा सनयुखिका लासग सिफाररश भएका
उम्मेदवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ां कको आधारमा रहे को एकमुष्ट् योग्यताक्रमको िू ची समसत २०७९॰०६॰०६ को
सनणथ यानुिार िम्बखित िबैको जानकारीको लासग यो िूचना प्रकाशन गररएको छ ॰

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सु िी:
खुला/
समावे शी

रोल नं.

१

८७०२९३

सिद्धाथथ अयाथ ल

17317/078-79

खु ला

२

८७०४१०

प्रयाि सघसमरे

17317/078-79

खु ला

३

८७०३८३

कुशल श्रेष्ठ

17317/078-79

खु ला

४

८७०३७५

कसवता खनाल

17318/078-79

मसहला

५

८७०४७३

नवराज सवश्वकमाथ िापकोटा

17319/078-79

दसलत

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबधकृत

उम्मेदवारको नाम थर

बसफाररश गररएको
बवज्ञापन नं.

योग्यताक्रम नं.

(बबजय गौतम)
शाखा अबधकृत
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कैबफयत

(यु वराज पोखरे ल)
उपसबिव

अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

