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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ३५/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२९

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१७०/२०७३-७४ (खल
ु ा) अनसु ार नेपाल इवजिवनयररङ्ग सेिा, एगृ
इररगेसन इवजिवनयररङ्ग समहू , रा.प.अनं. वितीय श्रेणी, एशोवसएसन अगानाइिर ररक्त पद संख्या १ (एक) को
लावग वलइएको अजतरिाताामा उपवथित ४ (चार) िना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, अजतरिाताा र शैवक्षक
योग्यता िापतको अङ्कको कुल योगको आधारमा देहाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
वनिको रोिाइको प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी वनयवु क्तका लावग तपवसल बमोविमको वनकायमा
वसफाररस गने वमवत २०७४/०९/२९ मा वनणाय भएकोले सम्बवजधत सबैको िानकारीको लावग यो सचू ना
प्रकाशन गररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल न.ं

१.

400017

उम्िेदवािको नाि थि ि
ठे गाना
घनश्याम िोशी
कुल्देिमाण्डौं-३‚ बािरु ा

बाबु/आिाको नाि
रंगलाल/परु नदेिी

बाजेको
नाि
हररकृ ष्ण

सिफारिि भएको कायाालय
िल उत्पजन प्रकोप व्यिथिापन
वडवभिन नं. २४, बैतडी

वैकसपिक योग्यिाक्रि िच
ू ी
बै.यो.क्र. न.ं

िोल न.ं

१.

400030

उम्िेदवािको नाि थि

बाब/ु आिाको नाि

धमेजरबहादरु वबष्ट

रंग/मजधरीदेिी

बाजेको नाि
बहादरु

अस्थायी योग्यिाक्रि िच
ू ी
अ.यो.क्र. न.ं

िोल नं.

उम्िेदवािको नाि थि

१.

400034

निराि िोशी

२.

400012

कृ ष्णदत्त चटौत

(खगेजर प्रसाद भट्ट)

(निराि लम्साल)

(यिु राि पोखरे ल)

शाखा अवधकृ त

के जरीय प्रवतवनवध

वनदेशक

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अजतरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त गरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतिा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोगको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा िानकारी
गराईजछ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिि िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना नं : ३६/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२९

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१७१/२०७३-७४ (मवहला) अनसु ार नेपाल इवजिवनयररङ्ग सेिा,
एगृ इररगेसन इवजिवनयररङ्ग समहू , रा.प.अनं. वितीय श्रेणी, एशोवसएसन अगानाइिर ररक्त पद संख्या १ (एक)
को लावग वलइएको अजतरिाताामा उपवथित एकमात्र उम्मेदिारको वलवखत परीक्षा, अजतरिाताा र शैवक्षक
योग्यता िापतको अङ्कको कुल योगको आधारमा देहाय बमोविमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले
वनिको रोिाइको प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी वनयवु क्तका लावग तपवसल बमोविमको वनकायमा
वसफाररस गने वमवत २०७४/०९/२९ मा वनणाय भएकोले सम्बवजधत सबैको िानकारीको लावग यो सचू ना
प्रकाशन गररएको छ ।
सिफारिि योग्यिाक्रि िच
ू ी
यो.क्र. नं.

िोल न.ं

१.

400049

उम्िेदवािको नाि थि ि ठे गाना

मेखक
ु ु मारी अवधकारी
लावमखाल-५‚ डोटी

बाबु/आिाको नाि

राम/इसौतादेिी

बाजेको
नाि

िगिु ा

सिफारिि भएको कायाालय
महाकाली,पिरै या,मोहना वसंचाइ
व्यिथिापन वडवभिन,महेजरनगर,कजचनपरु

(खगेजर प्रसाद भट्ट)

(निराि लम्साल)

(यिु राि पोखरे ल)

शाखा अवधकृ त

के जरीय प्रवतवनवध

वनदेशक

द्रष्टब्य : यस विज्ञापनको अजतरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त गरे को कुल प्राप्ताङ्क यो नवतिा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन
पवछ अको ७ वदन सम्म आयोगको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हेनासक्ने ब्यहोरा िानकारी
गराईजछ ।

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992
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सिफारिश िम्बन्धी िच
ू ना
िच
ू ना न. ३७/२०७४-७५, सिसि : २०७४/०९/२९
यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१७०/२०७३-७४ (खल
ु ा) र १६१७१/२०७३-७४
(मवहला) अनसु ार नेपाल इवजिवनयररङ्ग सेिा, एगृ इररगेसन इवजिवनयररङ्ग समहू , रा.प.अन.ं वितीय
श्रेणी, एशोवसएसन अगानाइिर माग पद सख्ं या २ (दईु ) मा थिायी वनयवु क्तका लावग वसफाररस गररएका
तपवसलका उम्मेदिारहरुले प्रात गरे को कुल अङ्कको आधारमा देहाय बमोविमको एकमष्ु ट
योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वमवत २०७४/०९/२९ को वनणायानसु ार सम्बवजधत सबैको िानकारीको
लावग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ ।
एकिष्ु ट योग्यिाक्रि िच
ू ी
एकिष्टु
यो.क्र.न.ं

िोल नं.

उम्िेदवािको नाि थि

सिफारिि सवज्ञािन नं.

ििूह (सकसिि)

१.

400017
400049

१६१७०/२०७३-७४
१६१७१/२०७३-७४

खुल्ला

२.

घनश्याि जोशी
िेखुकुिािी असधकािी

महिला

(खगेजर प्रसाद भट्ट)

(निराि लम्साल)

(यिु राि पोखरे ल)

शाखा अवधकृ त

के जरीय प्रवतवनवध

वनदेशक

Web site: www.psc.gov.np, Email. Address. Mahakali@psc.gov.np., 099-521209, 099523992

