लोक से वा आयोग
अन्तवाा ताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाा ताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३६०/०७९-८०
बमबतः २०७९॰०६॰०६

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२०/०७८-७९ (खुला), ने पाल िन ेिा, फरे ष्ट रर चम

मूह, रा.प.तृतीय श्रे णी, हायक अनु िान

अतधकृत पदको माग पद िं ख्या १ (एक) का लातग तलखखत परीक्षाबाि अन्तिाम ताम को लातग छनौि भएका १० (दश) जना
उिेदिारहरुको तमतत २०७९॰०६॰०५ गते अन्तिाम ताम िं चालन भएकोमा अन्तिाम ताम मा उपखथथत १० (दश) जना उिेदिारहरुको
अन्तिाम ताम, ामूतहक परीक्षण र तलखखत परीक्षा मेतको प्राप्तािं कको आधारमा दे हाय बमोतजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
थथायी तनयु खिको लातग िंघीय मातमला तथा ामान्य प्रशा न मन्त्रालयमा त फाररश गने गरी तमतत २०७९॰०६॰०६ मा तनणम य
भएको हुुँ दा म्बखित बैको जानकारीको लातग यो ूचना प्रकाशन गररएको छ ॰
बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

८७०३१८

उम्मे दवारको नाम थर
प्रततक पाण्डे य

ठे गाना
घोराही-४, दाङ

बाबु/आमाको नाम
प्रकाश/ठगेश्वरी

बाजे को नाम
प्रे मनारायण

वै कल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

८७०३३०

उम्मे दवारको नाम थर
तिक्रम त िं ह

ठे गाना
धनगढी-१२, कैलाली

बाबु/आमाको नाम
रामबहादु र/जानकी

बाजे को नाम
जगतबहादु र

अस्थायी योग्यताक्रमः
उम्मे दवारको नाम थर

यो.क्र.नं.

रोल नं .

१

८७०३२५

तिकाराम चापागाई

नरभु पाल

बतलभद्र

२

८७०१७९

घनश्याम बोहरा

तारात िं

भिानत िं

३

८७०२३७

तबनोद जे ठारा

धनबहादु र

दलु

४

८७०३३२

तिरे न्द्र बोहरा

धममत िं

गुमानत िं

५

८७००७०

तितनता खड् का

मदनबहादु र

प्रे मकुमार

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबधकृत

(बबजय गौतम)
शाखा अबधकृत

बाबु को नाम

बाजे को नाम

(यु वराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
य तिज्ञापनमा तलखखत परीक्षाबाि अन्तिाम ताम को लातग छनौि भई अन्तिाम ताम मा खितलन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क म्बखित उिे दिारले यो नततजा प्रकाशन भएको
तमततले ७ (सात) तदन पतछ अको ७ (सात) तदन ि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हे नम तकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ॰
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अन्तर्वातवा तथव सिफवरिश शवखव

लोक से वा आयोग
अन्तवाा ताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)
सू िना नं. ३६१/०७९-८०
बमबतः २०७९॰०६॰०६

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२१/०७८-७९ (अपांग), नेपाल िन े िा, फरे ष्ट रर चम

मूह, रा.प.तृतीय श्रे णी, हायक

अनु िान अतधकृत पदको माग पद िंख्या १ (एक) का लातग तलखखत परीक्षाबाि अन्तिाम ताम को लातग छनौि भएका ३ (तीन)
जना उिे दिारहरुको तमतत २०७९॰०६॰०५ गते अन्तिाम ताम िं चालन भएकोमा अन्तिाम ताम मा उपखथथत ३ (तीन) जना
उिे दिारहरुको अन्तिाम ताम, ामूतहक परीक्षण र तलखखत परीक्षा मेतको प्राप्तािं कको आधारमा दे हाय बमोतजमको योग्यताक्रम
कायम हुन आएकोले थथायी तनयुखिको लातग िंघीय मातमला तथा
२०७९॰०६॰०६ मा तनणमय भएको हुुँ दा

ामान्य प्रशा न मन्त्रालयमा त फाररश गने गरी तमतत

म्बखित बैको जानकारीको लातग यो ू चना प्रकाशन गररएको छ ॰

बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०२१३

उम्मे दवारको नाम थर
वर्शवल हुमवगवई

ठे गाना
मकिानपु रगढी-६,
मकिानपु र

बाबु/आमाको नाम
हररश्चन्द्र/तु ल ी

बाजे को नाम
रुपनारायण

वै कल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०१८६

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबधकृत

उम्मे दवारको नाम थर
स्र्स्स्तकव शवही

ठे गाना
केगाड-५, हुम्ला

(बबजय गौतम)
शाखा अबधकृत

बाबु/आमाको नाम

बाजे को नाम

रुद्रबहादु र/शान्तीलक्ष्मी नन्दलाल

(यु वराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
य तिज्ञापनमा तलखखत परीक्षाबाि अन्तिाम ताम को लातग छनौि भई अन्तिाम ताम मा खितलन भएका उिे दिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क म्बखित उिे दिारले यो नततजा प्रकाशन
भएको तमततले ७ (सात) तदन पतछ अको ७ (सात) तदन ि आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हे नम तकने 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. ३६२/०७९-८०
बमबतः २०७९॰०६॰०६
आयोगको बवज्ञापन नम्बर १७३२०/०७८-७९ (खुला) र १७३२१/०७८-७९ (अपांग), नेपाल िन े िा, फरे ष्ट रर चम
मूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हायक अनु िान अतधकृत पदमा तनयुखिका लातग त फाररश भएका उिे दिारहरुले प्राप्त
गरे को कूल प्राप्तािं कको आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको ू ची तमतत २०७९॰०६॰०६ को तनणम यानु ार म्बखित
बैको जानकारीको लातग यो ू चना प्रकाशन गररएको छ ॰

एकमु ष्ट योग्यताक्रमको सुिी:
खुला/
समावे शी

रोल नं.

१

८७०३१८

प्रततक पाण्डे य

17320/078-79

खु ला

२

८७०२१३

तिशाल हुमागाई

17321/078-79

अपािं ग

(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

