लोक से वा आयोग
अन्तवाा ताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३६३/०७९-८०
बमबतः २०७९॰०६॰०६

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२२/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन से वा, बोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रे णी, सहायक वै ज्ञासनक
असधकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलन्दित परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लासग छनौट भएका ३ (तीन) जना
उम्मे दवारहरुको समसत २०७९॰०६॰०५ गते अन्तवाा ताा सं चालन भएकोमा अन्तवाा ताा मा उपन्दथथत ३ (तीन) जना उम्मेदवारहरुको
अन्तवाा ताा, सामूसहक परीक्षण र सलन्दित परीक्षा समेतको प्राप्ां कको आधारमा दे हाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोले थथायी सनयुन्दिको लासग संघीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ससफाररश गने गरी समसत २०७९॰०६॰०६
मा सनणाय भएको हुुँ दा सम्बन्दित सबैको जानकारीको लासग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ॰
बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००७२

उम्मे दवारको नाम थर
रामकृष्ण गौतम

ठे गाना
पाख्रीवास-४, धनकुटा

बाबु/आमाको नाम
गुणराज/इन्दिरा

बाजे को नाम
ध्रुवलाल

वै कल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००९१

उम्मे दवारको नाम थर
गणेशदत्त जोशी

ठे गाना
दोगडाकेदार-३, बैतडी

बाबु/आमाको नाम
जयदे व/ससता

बाजे को नाम
पू णाा नि

अस्थायी योग्यताक्रमः
उम्मे दवारको नाम थर

यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००५६

सरोज बस्याल

रसवलाल

समत्रलाल

२

८७००७०

नीलम पाण्डे

हररप्रसाद

जयदत्त

३

८७००१९

पू जा भट्ट

गंगाप्रसाद

सवश्वनाथ

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबधकृत

(बबजय गौतम)
शाखा अबधकृत

बाबु को नाम

बाजे को नाम

(यु वराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
यस सवज्ञापनमा सलन्दित परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लासग छनौट भई अन्तवाा ताा मा सन्दम्मसलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्दित उम्मे दवारले यो नसतजा प्रकाशन
भएको समसतले ७ (सात) सदन पसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना ससकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ॰
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अन्तर्ााताा तथा सिफाररश शाखा

लोक से वा आयोग
अन्तवाा ताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३६४/०७९-८०
बमबतः २०७९॰०६॰०६

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२३/०७८-७९ (मबहला), नेपाल वन से वा, बोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रे णी (प्रा.), सहायक वैज्ञासनक
असधकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलन्दित परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लासग छनौट भएका ३ (तीन) जना
उम्मे दवारहरुको समसत २०७९॰०६॰०५ गते अन्तवाा ताा सं चालन भएकोमा अन्तवाा ताा मा उपन्दथथत ३ (तीन) जना उम्मेदवारहरुको
अन्तवाा ताा, सामूसहक परीक्षण र सलन्दित परीक्षा समेतको प्राप्ां कको आधारमा दे हाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोले थथायी सनयुन्दिको लासग संघीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ससफाररश गने गरी समसत २०७९॰०६॰०६
मा सनणाय भएको हुुँ दा सम्बन्दित सबैको जानकारीको लासग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ॰
बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००९३

उम्मे दवारको नाम थर
रसशका काफ्ले

ठे गाना
दु धौली-१०, ससिुली

बाबु/आमाको नाम
भरतराज/केशरी

बाजे को नाम
वे दराज

वै कल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००७०

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबधकृत

उम्मे दवारको नाम थर
नीलम पाण्डे

ठे गाना
पाटन-७, बैतडी

(बबजय गौतम)
शाखा अबधकृत

बाबु/आमाको नाम
हररप्रसाद/लक्ष्मी

बाजे को नाम
जयदत्त

(यु वराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
यस सवज्ञापनमा सलन्दित परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लासग छनौट भई अन्तवाा ताा मा सन्दम्मसलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्दित उम्मे दवारले यो नसतजा प्रकाशन
भएको समसतले ७ (सात) सदन पसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना ससकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ॰
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अन्तर्ााताा तथा सिफाररश शाखा

लोक से वा आयोग
अन्तवाा ताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाा ताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३६५/०७९-८०
बमबतः २०७९॰०६॰०६

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२४/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल वन से वा, बोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रे णी, सहायक वै ज्ञासनक
असधकृत पदको माग पद संख्या १ (एक) का लासग सलन्दित परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लासग छनौट भएका १ (एक) जना
उम्मेदवारको समसत २०७९॰०६॰०५ गते अन्तवाा ताा संचालन भएकोमा अन्तवाा ताा मा उपन्दथथत १ (एक) जना उम्मेदवारको
अन्तवाा ताा, सामूसहक परीक्षण र सलन्दित परीक्षा समेतको प्राप्ां कको आधारमा दे हाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोले थथायी सनयुन्दिको लासग संघीय मासमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ससफाररश गने गरी समसत २०७९॰०६॰०६
मा सनणाय भएको हुुँ दा सम्बन्दित सबैको जानकारीको लासग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ॰
बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०००४

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबधकृत

उम्मे दवारको नाम थर
अनु श्रेष्ठ

ठे गाना
तानसे न-७, पाल्पा

(बबजय गौतम)
शाखा अबधकृत

बाबु/आमाको नाम
मंगलप्रसाद/मदनकुमारी

बाजेको नाम
भै रवप्रसाद

(यु वराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
यस सवज्ञापनमा सलन्दित परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लासग छनौट भई अन्तवाा ताा मा सन्दम्मसलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्दित उम्मे दवारले यो नसतजा प्रकाशन
भएको समसतले ७ (सात) सदन पसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना ससकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ॰
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अन्तर्ााताा तथा सिफाररश शाखा

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाा ताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३६६/०७९-८०
बमबतः २०७९॰०६॰०६
आयोगको बवज्ञापन नम्बर १७३२२/०७८-७९ (खुला), १७३२३/०७८-७९ (मबहला), १७३२४/०७८-७९ (आ.ज.),
ने पाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वै ज्ञासनक असधकृत पदमा सनयुन्दिका लासग ससफाररश भएका
उम्मेदवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ां कको आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको सू ची समसत २०७९॰०६॰०६ को
सनणायानु सार सम्बन्दित सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰

एकमु ष्ट योग्यताक्रमको सुिी:
खुला/
समावे शी

रोल नं.

१

८७००७२

रामकृष्ण गौतम

17322/078-79

िु ला

२

८७००९३

रसशका काफ्ले

17323/078-79

मसहला

३

८७०००४

अनु श्रेष्ठ

17324/078-79

आ.ज.

(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

अन्तर्ााताा तथा सिफाररश शाखा

