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 उम्मेाञदेशवार श्सफाररा सम्वन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं.  ८३ /०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/१०/०५ 

 

 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०५५-१३०५७/०७२-०७३ (खलुा तथा समािशेी)¸ नेपाल इनजि सेिा¸ इलेनक्िकल समहू¸ 

िनरल इलेनक्िकल उपसमहू¸ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ सि-इनजिननयर पर्दको लानि नमनत २०७३/०९/१७ ित ेनलइएको अजतरिाताामा 

उपनथथत उम्मरे्दिार ६ िनाको नलनखत परीक्षा¸ अजतरिाताा  र शनैक्षक योग्यता  समतेको अकंका आधारमा र्दहेाय बमोनिमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले थथायी ननयनुिको लानि नसफाररश िने ननणाय भएको व्यहोरा सम्बनजधत सबैको िानकारीको 

लानि यो सचूना प्रकानशत िररएको छ । 
 

श्व.्ं.: १३०५५/०७२।७३ (खुला)       माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१  230035 ननकास नमश्र होडहास-९¸धनषुा र्दिेचजर रजिरु्दिेी िनक 
 

 

 

 

अस्थाय  योग्यिाक्रमाञ सिू  

ननिामती सेिा ऐन २०४९ (संशोधन सनहत) को र्दफा ११ अनसुार अथथायी ननयनुि प्रयोिनको लानि । 

अस्थाय  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. 

उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ 

थर 
बाब ु बाजे 

१ 230076 नसकेजर महतो रामचजर नारायण 

२ 230005 अरुणकुमार नसंह नहरालाल सकुर्दिे 

 

श्व.्ं.: १३०५६/०७२/७३ (आ.ज.)       माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र. 

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230054 रेशमकुमार थापा ििनतपरु-१¸िािरकोट लालबहार्दरु अमतृा चजरनिर 
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श्व.्ं.: १३०५७/०७२/७३ (माञधेा )       माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र. 

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230013 केशरकुमार पटेल बसजतपट्टी-८¸ रौतहट ियमिंल पनुकली र्दिेी हरर्दिे 
 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

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

१ 230076 नसकेजर महतो रामपरुनिताा-८¸नसराहा रामचजर नििछर्दिेी नारायण 

 
 

्ोटः 

१. मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाट अजतरिातााको लानि छनौट भई अजतरिाताामा सनम्मनलत भएका उम्मेर्दिारहरुले प्रात 

िरेको कुल प्राताङ्क सम्िनजधत उम्मेर्दिारले यो ननतिा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सनकने व्यहोरा िानकारी िराइजछ । 

२. नसफाररश भएका उम्मेर्दिारहरुलाई  नमनत २०७३।१०।०७ िते नर्दनको ३ बिे नसफाररश  पत्र नितरण िन े कायाक्रम रहकेो व्यहोरा िानकारी िराइजछ ।  

 

 

………………………… 

(उपेजरराि पौड्याल) 

शाखा अनधकृत 

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

(राि ुसत्याल) 

केजरीय प्रनतननधी 

………………………. 

(सररता कुमारी खनतिडा) 

ननर्दशेक 

 

  

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

सूि्ा ्ं. ८४ /०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/१०/०५    

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०५५-१३०५७/०७२-०७३ (खलुा तथा समािशेी)¸ नेपाल इनजि सेिा¸ इलेनक्िकल समहू¸ 

िनरल इलेनक्िकल उपसमहू¸ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ सि-इनजिननयर पर्दमा नमनत २०७३/१०/०५ िते नसफाररश भएका 

उम्मरे्दिारहरुले प्रात िरेको कुल अकंको आधारमा कायम भएको एकमषु्ठ योग्यताक्रम सचूीका आधारमा र्दहेाएको कायाालयमा 

नसफाररश िररएको व्यहोरा सम्बनजधत सबैको िानकारीको लानि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 
 

एकमाञुष्ठ  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर 

श्व.्ं. 

/०७२।७३ 
श्कश्समाञ श्सफाररा गररएको कायाालय 

1 230035 ननकास नमश्र  १३०५५ खलुा श.नि.तथा भ.नन.निभाि.नड.का. लमिङु 

2 230013 केशरकुमार पटेल  १३०५७ मधेशी भैरहिा लनुम्िनी भ.ुनसं व्यिथथापन नड. न.ं ६ रुपजर्दहेी 

3 230054 रेशमकुमार थापा  १३०५६ आ.ि. श.नि.तथा भ.नन.निभाि.नड.का. िोरखा 

 
नोटः 

१. मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाट अजतरिातााको लानि छनौट भई अजतरिाताामा सनम्मनलत भएका उम्मेर्दिारहरुले प्रात 

िरेको कुल प्राताङ्क सम्िनजधत उम्मेर्दिारले यो ननतिा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सनकने व्यहोरा िानकारी िराइजछ । 

२. नसफाररश भएका उम्मेर्दिारहरुलाई  नमनत २०७३।१०।०७ िते नर्दनको ३ बिे नसफाररश पत्र नितरण िने  कायाक्रम रहकेो व्यहोरा िानकारी 

िराइजछ ।  

 
 

………………………… 

(उपेजरराि पौड्याल) 

शाखा अनधकृत 

 

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

(राि ुसत्याल) 

केजरीय प्रनतननधी 

………………………. 

(सररता कुमारी खनतिडा) 

ननर्दशेक 
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