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उम्मेदवार सिफाररि िम्बन्धी िचूना। 

िचूना नं. २२/०७८-७९, समसि २०७९।०५।१७ 
 

  

यस कायाालयको सव.नं. १३९३६/०७७-७८(खुला), नेपाल आस िसनयररग ग सेवा, मेट्रोलोजी समहू, रा.प.ऄनं. सििीय श्रेणी (प्रावववधक), 

वसवनयर वमस्त्री पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलवखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लावग छनोट भएका ३ (तीन) जना 

उम्मेदवारहरुको वमवत २०७९।०५।१६ गत े सञ्चालन भएको अन्तवााताामा उपवथथत ३ (तीन) जना उम्मेदवारहरुको वलवखत परीक्षाको 

प्राप् ताङ्क र अन्तरवातााको औसत प्राप् ताङ्कको कुल योग समेतका आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले दहेायका 

कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररस गने गरी वमवत २०७९।०५।१७ मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो 

सचूना प्रकावित गररएको छ।  
 

   सिफाररि योग्यिाक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम, 

थर 
ठेगाना बाबु/अमाको नाम 

बािेको 

नाम 

सिफाररि भएको 

कायाालय 

1.  ५५०००३ वभमराज खनाल वाणगंगा-११, 

कवपलवथत ु

ववनबहादरु/वसतादवेी धनववर गणुथतर तथा नापतौल 

कायाालय, बटुवल 
 

   बैकसपपक योग्यिाक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर ठेगाना बाबु/अमाको नाम बािेको नाम 

1.  ५५०००६ गोववन्द न्यौपान े सथुता-१, नवलपरासी(ब.स.ुप) खडानन्द/नन्दीकला उमापवत 

 

   ऄस्थायी योग्यिाक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर बाबु/नाम बािेको नाम 

1.  ५५०००८ प्रवदप खड्का मञु्जबहादरु धनबहादरु 

2.  ५५००२१ भेषराज आचाया रामचन्र ऋवषराम 

3.  ५५००११ अमन साहनी सदुामप्रसाद प्यारे 

 

 

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

(बालकृष्ण पौडेल) 

  िाखा अवधकृत 

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

  (मदन ररमाल) 

केन्रीय प्रवतवनवध 

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

(ध्यान कुमार थापा) 

     उपसवचव 

   द्रष्टव्य: 

 यस ववज्ञापनमा वलवखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लावग छनौट भई अन्तरवाताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप् त गरेको कुल प्राप् ताङ्क 

सम्बवन्धत उम्मेदवारले यो नवतजा प्रकािन भएको वमवतले ७ (सात) वदनपवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 वसफाररस भएका उम्मेदवारले वसफाररसको लावग वमवत २०७९।०५।१९ गते वदनको ११:३० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध छ। 
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उम्मेदवार सिफाररि िम्बन्धी िचूना। 

िचूना नं. २३/०७८-७९, समसि २०७९।०५।१७ 
 

  

यस कायाालयको सव.नं. १३९३७/०७७-७८(मसिला), नेपाल आस िसनयररग   सेवा, मेट्रोलोजी समहू, रा.प.ऄनं. सििीय श्रेणी 

(प्रावववधक), वसवनयर वमस्त्री पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग वलवखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लावग छनोट भएका ३ (तीन) जना 

उम्मेदवारहरुको वमवत २०७९।०५।१६ गत े सञ्चालन भएको अन्तवााताामा उपवथथत ३ (तीन) जना उम्मेदवारहरुको वलवखत परीक्षाको 

प्राप् ताङ्क र अन्तरवातााको औसत प्राप् ताङ्कको कुल योग समेतका आधारमा दहेाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले दहेायका 

कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररस गने गरी वमवत २०७९।०५।१७ मा वनणाय भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो 

सचूना प्रकावित गररएको छ।  
 

   सिफाररि योग्यिाक्रमः- 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम, 

थर 
ठे ाना बाबु/अमाको नाम 

बािेको 

नाम 

सिफाररि भएको 

कायाालय 

1.  ५५०००५ वनता अयााल बटुवल-९, 

रुपन्दहेी 

रामजीप्रसाद/कल्पना गरुुप्रसाद गणुथतर तथा नापतौल 

कायाालय, बटुवल 
 

   बैकसपपक योग्यिाक्रम:- 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर ठे ाना बाबु/अमाको नाम बािेको नाम 

1.  ५५०००४ वदक्षा पौडेल बटुवल-४, रुपन्दहेी थानेश्वर/जमनुा दवेी टेकनारायण 

 

    
 

 

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

(बालकृष्ण पौडेल) 

  िाखा अवधकृत 

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

  (मदन ररमाल) 

केन्रीय प्रवतवनवध 

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

(ध्यान कुमार थापा) 

     उपसवचव 

   द्रष्टव्य: 

 यस ववज्ञापनमा वलवखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लावग छनौट भई अन्तरवाताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप् त गरेको कुल प्राप् ताङ्क 

सम्बवन्धत उम्मेदवारले यो नवतजा प्रकािन भएको वमवतले ७ (सात) वदनपवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 वसफाररस भएका उम्मेदवारले वसफाररसको लावग वमवत २०७९।०५।१९ गते वदनको ११:३० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन अनरुोध छ। 
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उम्मेदवार सिफाररि िम्बन्धी िचूना। 

िचूना नं. २४/०७८-७९, समसि २०७९।०५।१७ 
 

  

यस कायाालयको सव.नं. १३९३६-१३९३७/०७७-७८(खुला िथा मसिला), नेपाल इस िसनिररग ग सेवा, मेट्रोलोजी समहू, 

रा.प.अनं. सििीि श्रेणी (प्रावववधक), वसवनयर वमस्त्री पदमा स्थायी वनयवुिका लावग वसफाररस भएका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कुल 

अङ्कको आधारमा वमवि २०७९।०५।१७ को वनणायानसुार दहेाय बमोवजमको एकमषु्ट योग्यिाक्रम सचूी सम्बवधधि सबैको 

जानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ।  
 

िोग्ििाक्रम रोल नं. उम्मेदवारको नाम, थर सिफाररि गररएको सव.नं.  िमावेशी/खुला कैसफिि 

1.  ५५०००३ वभमराज खनाल १३९३६/०७७-७८ खलुा  

2.  ५५०००५ वनिा अयााल १३९३७/०७७-७८ मवहला  

 

    

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

(बालकृष्ण पौडेल) 

  शाखा अवधकृि 

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

   (मदन ररमाल) 

  केधरीय प्रविवनवध 

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

(ध्यान कुमार थापा) 

     उपसवचव 

 


