लोक से वा आयोग
अन्तवाा ताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३६७/०७९-८०
बमबतः २०७९॰०६॰०६

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२५/०७८-७९ (खुला), नेपाि वन े वा, ने.पा. एण्ड वा.िा. मूह, रा.प.तृतीय श्रे णी, हायक ंरक्षण
अलधकृत पदको माग पद ंख्या १ (एक) का िालग लिक्तित परीक्षाबाि अन्तवाम ताम को िालग छनौि भएका १४ (चौध) जना
उम्मे दवारहरुको लमलत २०७९॰०६॰०५ र ६ गते अन्तवाम ताम ं चािन भएकोमा अन्तवाम ताम मा उपक्तथथत १४ (चौध) जना
उम्मे दवारहरुको अन्तवाम ताम, ामूलहक परीक्षण र लिक्तित परीक्षा मेतको प्राप्ां कको आधारमा दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम
कायम हुन आएकोिे थथायी लनयुक्तिको िालग ंघीय मालमिा तथा ामान्य प्रशा न मन्त्राियमा ल फाररश गने गरी लमलत
२०७९॰०६॰०६ मा लनणमय भएको हुुँ दा म्बक्तित बैको जानकारीको िालग यो ू चना प्रकाशन गररएको छ ॰
बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०२५२

उम्मे दवारको नाम थर
मन्ददऩ ऩंगेनी

ठे गाना
वालिङ-१०, स्याङ्जा

बाबु/आमाको नाम
घनश्याम/कुमारी गंगा

बाजेको नाम
लभमराज

वै कल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०२६८

उम्मे दवारको नाम थर
विक्रम स हं

ठे गाना
धनगढी-१२, कैिािी

बाबु/आमाको नाम
रामबहादु र/जानकी

बाजेको नाम
जगतबहादु र

अस्थायी योग्यताक्रमः
उम्मे दवारको नाम थर

यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०२०९

लबनोद जे ठारा

धनबहादु र

दिु

२

८७०२६२

लिकाराम चापागाई

नरभु पाि

बलिभद्र

३

८७०१८३

घनश्याम बोहरा

ताराल ं

भवानल ं

४

८७०२६१

लवरे न्द्र बोहरा

धममल ं

गुमानल ं

५

८७००९१

लवलनता िड् का

मदनबहादु र

प्रे मकुमार

६

८७००७८

यादवप्र ाद

यु वराज

७

८७०१४४

शम्भु कुमार

रामनारायण

८

८७०२४९

ु जनकुमार ित्री

लमनकुमार

भरतबहादु र

९

८७०२९०

न्तोष पोख्रे ि

लगताप्र ाद

मुक्तिराम

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबधकृत

ु लनिकमि कंडे ि
अलमत चौधरी

(बबजय गौतम)
शाखा अबधकृत

बाबु को नाम

बाजेको नाम

(यु वराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
य लवज्ञापनमा लिक्तित परीक्षाबाि अन्तवाम ताम को िालग छनौि भई अन्तवाम ताम मा क्तम्मलिन भएका उम्मे दवारहरुिे प्राप् गरे को कूि प्राप्ाङ्क म्बक्तित उम्मे दवारिे यो नलतजा प्रकाशन भएको
लमलतिे ७ (सात) लदन पलछ अको ७ (सात) लदन म्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हे नम लकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ॰
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अदतिवातवा तथव स पवरिश शवखव

लोक से वा आयोग
अन्तवाा ताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३६८/०७९-८०
बमबतः २०७९॰०६॰०६

आयोगको बवज्ञापन नं. १७३२६/०७८-७९ (दबलत), नेपाि वन े वा, ने.पा. एण्ड वा.िा. मूह, रा.प.तृतीय श्रे णी, हायक
ं रक्षण अलधकृत पदको माग पद ं ख्या १ (एक) का िालग लिक्तित परीक्षाबाि अन्तवाम ताम को िालग छनौि भएका ५ (पाुँ च) जना
उम्मेदवारहरुको लमलत २०७९॰०६॰०५ र ६ गते अन्तवाम ताम ंचािन भएकोमा अन्तवाम ताम मा उपक्तथथत ५ (पाुँ च) जना
उम्मेदवारहरुको अन्तवाम ताम, ामूलहक परीक्षण र लिक्तित परीक्षा मेतको प्राप्ां कको आधारमा दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम
कायम हुन आएकोिे थथायी लनयुक्तिको िालग ंघीय मालमिा तथा
२०७९॰०६॰०६ मा लनणमय भएको हुुँ दा

ामान्य प्रशा न मन्त्राियमा ल फाररश गने गरी लमलत

म्बक्तित बैको जानकारीको िालग यो ू चना प्रकाशन गररएको छ ॰

बसफाररश योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७०४०९

उम्मे दवारको नाम थर
मधु नेऩवली

ठे गाना
ऋलषङ्ग-१, तनहुुँ

बाबु/आमाको नाम
लडिबहादु र/ ु कुमाया

बाजे को नाम
दे ऊबहादु र

वै कल्पिक योग्यताक्रमः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

१

८७०४१२

रु गहतिवज

(दे वेन्द्र शमाा )
शाखा अबधकृत

ठे गाना
अजुम नचौपारी-४, स्याङ्जा

(बबजय गौतम)
शाखा अबधकृत

बाबु/आमाको नाम
प्रे मबहादु र/धनमाया

बाजे को नाम
दु गाम बहादु र

(यु वराज पोखरे ल)
उपसबिव

नोटः
य लवज्ञापनमा लिक्तित परीक्षाबाि अन्तवाम ताम को िालग छनौि भई अन्तवाम ताम मा क्तम्मलिन भएका उम्मे दवारहरुिे प्राप् गरे को कूि प्राप्ाङ्क म्बक्तित उम्मे दवारिे यो नलतजा प्रकाशन
भएको लमलतिे ७ (सात) लदन पलछ अको ७ (सात) लदन म्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हे नम लकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ॰
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अदतिवातवा तथव स पवरिश शवखव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ताा तथा बसफाररश महाशाखा

(अन्तवाा ताा तथा बसफाररश शाखा)
सूिना नं. ३६९/०७९-८०
बमबतः २०७९॰०६॰०६
आयोगको बवज्ञापन नम्बर १७३२५/०७८-७९ (खु ला) र १७३२६/०७८-७९ (दबलत), नेपाि वन े वा, ने.पा.एण्ड वा.िा.
मूह, रा.प.तृ तीय श्रे णी, हायक ंरक्षण अलधकृत पदमा लनयुक्तिका िालग ल फाररश भएका उम्मे दवारहरुिे प्राप् गरे को
कूि प्राप्ां कको आधारमा रहे को एकमुष्ट योग्यताक्रमको ू ची लमलत २०७९॰०६॰०६ को लनणम यानु ार म्बक्तित बैको
जानकारीको िालग यो ूचना प्रकाशन गररएको छ ॰

एकमु ष्ट योग्यताक्रमको सुिी:
खुला/
समावे शी

रोल नं.

१

८७०२५२

मक्तिप पंगेनी

17325/078-79

िु िा

२

८७०४०९

मधु ने पािी

17326/078-79

दलित

(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

अदतिवातवा तथव स पवरिश शवखव

