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उम्मेाञदेशवार श्सफाररा सम्वन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं. १६६/०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७४/०२/१६ 

 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३१७३-१३१७६/०७२-०७३ (खलुा तथा समािेशी)¸ नेपाल निनिध सेिा¸ रा.प.अनं. नितीय श्रेणी¸ 

सहायक कम्प्यटुर अपरेटर पर्दको लानि नमनत २०७४/०२/१० र्दनेख २०७४/०२/१२ िते सम्पम नलइएको अन्तरिाताामा उपनथथत उम्पमेर्दिार 

२२ जनाको नलनखत परीक्षा¸प्रयोिात्मक परीक्षा¸ अन्तरिाताा  र शैनक्षक योग्यता समेतको अकंका आधारमा र्दहेाय बमोनजमको योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकाले थथायी ननयनुिको लानि नसफाररश िने ननणाय भएको व्यहोरा सम्पबनन्धत सबैको जानकारीको लानि यो सचूना प्रकानशत 

िररएको छ । 
 

      श्व.्ं.: १३१७३/०७२।७३ (खुला)       माञाग पदेश सखं्या: २ (दुेशई) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१  230048 मोनहत पौडेल पकुिा-१, पिात हररप्रसार्द तलुसी इन्रप्रसार्द 

२ 230036 पे्रमबहार्दरु आल े अरुणोर्दय-३, तनहुुँ खमुबहार्दरु पापमुाया इमाननसं 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

 

वै.यो. 

क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230023 नर्दपक पाण्डे िौरीबास-२, महोत्तरी कृष्णबहार्दरु सनु्तीकुमारी पर्दमबहार्दरु 

 

अस्थाय  योग्यिाक्रमाञ सिू  

ननजामती सेिा ऐन २०४९ (संशोधन सनहत) को र्दफा ११ अनसुार अथथायी ननयनुि प्रयोजनको लानि । 

अस्थाय  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर बाब ु बाजे 

१ 230054 नललाधर िली भर े मेहरमान 

२ 230050 रनिन्र क्षेत्री चपुेन्रबहार्दरु नरबहार्दरु 

३ 230072 सयुाराज निनमरे बलराम कुलप्रसार्द 
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श्व.्ं.: १३१७४/०७२/७३ (माञश्िला)       माञाग पदेश सखं्या: १(एक) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१  230069 नसजाना ढकाल फापरथमु-६, थयाङ्जा चोलाकान्त भििती नहरामणी 

 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230006 उषा सबुेर्दी टक्सार-३, थयाङ्जा तलुसीराम रमा केशिराज 

 

 

श्व.्ं.: १३१७५/०७२-७३ (आश्देशवास /ज्जाश्ि)      माञाग पदेश सखं्या: १(एक) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१  230061 श्यामकुमार राइा खाुँर्दबारी-४, संखिुासभा नभमबहार्दरु ननिनकला िजबहार्दरु 

 

 

श्व.्ं.: १३१७६/०७२-७३ (माञधेा )        माञाग पदेश सखं्या: १(एक) 

 

यो.क्र.्ं. रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230046 महशेकुमार मंडल योनिननया-९, सप्तरी रामर्दिे सनुशलार्दिेी जनक 
 

 
्ोटः 

१. मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाट अन्तरिातााको लानि छनौट भई अन्तरिाताामा सनम्पमनलत भएका उम्पमेर्दिारहरुले प्राप्त 

िरेको कुल प्राप्ताङ्क सम्पिनन्धत उम्पमेर्दिारले यो ननतजा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्पम आयोिको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/userबाट हनेा सनकन ेव्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

२. नसफाररश भएका उम्पमेर्दिारहरुलाई  नमनत २०७४।०२।१९ िते नर्दनको १० बजे नसफाररश  पत्र नितरण िने  कायाक्रम रहकेो व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

 
………………………… 

(लेखनाथ बथताकोटी) 

नायब सबु्बा 

 

.......................................... 

(र्दामोर्दर पौडेल) 

शाखा अनधकृत 

………………………. 

(सररता कुमारी खनतिडा) 

ननर्दशेक 

http://www.psc.gov.np/
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एकमुाञष्ठ योग्यिाक्रमाञ िथा श्सफाररा कायाालय सम्बन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं. १६७/०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७४/०२/१६ 

यस ननर्दशेनालयको ननर्दशेनालयको नि.नं. १३१७३-१३१७६/०७२-०७३ (खलुा तथा समािेशी)¸ नेपाल निनिध सेिा¸ 

रा.प.अनं. नितीय श्रेणी¸ सहायक कम्प्यटुर अपरेटर पर्दमा नमनत २०७४/०२/१६ िते नसफाररश भएका उम्पमरे्दिारहरुले प्राप्त िरेको कुल 

अकंको आधारमा कायम भएको एकमषु्ठ योग्यताक्रम सचूीका आधारमा र्दहेाएको कायाालयमा नसफाररश िररएको व्यहोरा सम्पबनन्धत 

सबैको जानकारीको लानि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ। 
 

एकमाञुष्ठ  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर 

श्व.्ं. 

/०७२।७३ 
श्कश्समाञ श्सफाररा गररएको कायाालय 

1 230048 मोनहत पौडेल १३१७३ खलुा  कारािार कायाालय, थयाङ्जा 

2 230036 पे्रमबहार्दरु आल े १३१७३ खलुा  नजल्ला प्रशासन कायाालय, तनहुुँ 

3 230046 महशेकुमार मंडल १३१७६ मधेशी नजल्ला प्रशासन कायाालय, लमजङु 

4 230061 श्यामकुमार राइा १३१७५ आ.ज. नडनभजन सहकारी कायाालय, तनहुुँ 

5 230069 नसजाना ढकाल १३१७४ मनहला नजल्ला प्रशासन कायाालय, िोरखा 

 
्ोटः 

१. मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाट अन्तरिातााको लानि छनौट भई अन्तरिाताामा सनम्पमनलत भएका उम्पमरे्दिारहरुले प्राप्त िरेको 

कुल प्राप्ताङ्क सम्पिनन्धत उम्पमेर्दिारले यो ननतजा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्पम आयोिको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/userबाट हनेा सनकन ेव्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

२. नसफाररश भएका उम्पमेर्दिारहरुलाई  नमनत २०७४।०२।१९ िते नर्दनको १० बजे नसफाररश  पत्र नितरण िने  कायाक्रम रहकेो व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

 

 
 

………………………… 

(लेखनाथ बथताकोटी) 

नायब सबु्बा 

 

.......................................... 

(र्दामोर्दर पौडेल) 

शाखा अनधकृत 

………………………. 

(सररता कुमारी खनतिडा) 

ननर्दशेक 
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