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उम्मेाञदेशवार श्सफाररा सम्वन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं. १५१/०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७४/०१/१३ 

 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३१६६-१३१७१/०७२-०७३ (खलुा तथा समािेशी)¸ नेपाल निनिध सेिा¸ रा.प.अनं. नितीय 

श्रेणी¸ सहायक मनहला निकास ननरीक्षक पर्दको लानि नमनत २०७४/०१/१२ र १३ िते नलइएको अन्तरिाताामा उपनथथत उम्मरे्दिार 

१७ जनाको नलनखत परीक्षा¸ कम््यटुर सीप पररक्षण¸ अन्तरिाताा  र शनैक्षक योग्यता  समतेको अकंका आधारमा र्दहेाय बमोनजमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले थथायी ननयनुिको लानि नसफाररश िने ननणाय भएको व्यहोरा सम्बनन्धत सबैको जानकारीको 

लानि यो सचूना प्रकानशत िररएको छ । 
 

श्व.्ं.: १३१६६/०७२।७३ (खुला)       माञाग पदेश सखं्या: ३ (ि ्) 
 

यो.क्र. 

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

1 230549 सरथिती शमाा मनुिकुिा-२, पिात रुद्रप्रसार्द नितार्दिेी रत् नाखर 

2 230262 पनुम नेपाल र्दिेशा-९, मोरङ नशिप्रसार्द कमला हमेलाल 

3 230565 समीला जमरकटे्टल ब्यास न.पा.१, तनहुुँ बाबरुाम ननमाला बनुिसािर 
 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  
 

वै.यो. 

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

1 230323 भािना ढकाल सेमलार-२, रुपन्र्दहेी र्दयाराम भििती नजताराम 

 

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 
230078 

कमलाकुमारी ढकाल खेमनारायण भािनीशंकर 

२ 
230093 

कल्पनाकुमारी शमाा लोकराज र्दिेीप्रसार्द 
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श्व.्ं.: १३१६७/०७२।७३ (माञश्िला)                   माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

1 230089 कल्पना बथताकोटी काथकीकोट-८, काथकी खिानन्र्द र्दिेमुाया भिनाथ 
 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

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

१ 230323 भािना ढकाल सेमलार-२, रुपन्र्दहेी र्दयाराम भििती नजताराम 

 

श्व.्ं.: १३१६८/०७२।७३ (आ.ज.)                   माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

1 230573 सनिना थापा भकुण्िे-१, बाग्लङु अमरबहार्दरु नन्र्दकली लक्षीराम 
 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

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

१ 230395 रानधका िरुुङ्ि नभरकोट न.पा.८, थयाङ्जा कृष्णबहार्दरु खौमाया हररबहार्दरु 

 

श्व.्ं.: १३१७०/०७२।७३ (देशश्लि)                   माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

1 230274 पजुा पररयार तानसेन न.पा.-६, पाल्पा निलबहार्दरु नमनाकुमारी मनबहार्दरु 
 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

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

१ 230550 सरथिती सनुार नि.क. र्दिातनु्िाुँिा-८, बाग्लङु ननम े रेशमी कृष्ण 
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श्व.्ं.: १३१७१/०७२।७३ (अपाङ्ग)      माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

 

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

१ 230364 मोननका पौिेल नतलाहार-८, पिात कृष्णप्रसार्द निष्णकुुमारी रनिलाल 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

क्र.्ं. 
रोल ्ं. 

उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ 

थर 
ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230003 सानित्री पौियाल पतुलीबजार न.पा.२, थयाङ्जा रुपलाल पणुाकला हररप्रसार्द 
 

्ोटः 

१. मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाट अन्तरिातााको लानि छनौट भई अन्तरिाताामा सनम्मनलत भएका उम्मरे्दिारहरुले प्राप्त िरेको 

कुल प्राप्ताङ्क सम्िनन्धत उम्मेर्दिारले यो ननतजा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user  बाट हनेा सनकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

२. नसफाररश भएका उम्मेर्दिारहरुलाई  नमनत २०७४।०१।१७ िते नर्दनको २ बजे नसफाररश  पत्र नितरण िन े कायाक्रम रहकेो व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।  
 

 

………………………… 

(र्दामोर्दर पौिेल) 

शाखा अनधकृत 

 

………………………… 

(कृष्ण नज.सी.) 

केन्द्रीय प्रनतननधी 

 

………………………. 

(सररता कुमारी खनतििा) 

ननर्दशेक 
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एकमुाञष्ठ योग्यिाक्रमाञ िथा श्सफाररा कायाालय सम्बन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं. १५२/०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७४/०१/१३ 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३१६६-१३१७१/०७२-०७३ (खलुा तथा समािेशी)¸ नेपाल निनिध सेिा¸ रा.प.अनं. नितीय 

श्रेणी¸ सहायक मनहला निकास ननरीक्षक पर्दमा नमनत २०७४/०१/१३ मा नसफाररश भएका उम्मरे्दिारहरुले प्राप्त िरेको कुल अकंको 

आधारमा कायम भएको एकमषु्ठ योग्यताक्रम सचूीका आधारमा र्दहेाएको कायाालयमा नसफाररश िररएको व्यहोरा सम्बनन्धत सबैको 

जानकारीको लानि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

 

एकमाञुष्ठ 

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर 

श्व.्ं. 

/०७२।७३ 
श्कश्समाञ श्सफाररा गररएको कायाालय 

1 230549 सरथिती शमाा १३१६६ खलुा मनहला तथा बालबानलका कायाालय, काथकी 

2 230262 पनुम नेपाल १३१६६ खलुा मनहला तथा बालबानलका कायाालय, तनहुुँ 

3 230565 समीला जमरकटे्टल १३१६६ खलुा मनहला तथा बालबानलका कायाालय, लमजङु 

4 230089 कल्पना बथताकोटी १३१६७ मनहला मनहला तथा बालबानलका कायाालय, थयाङ्जा 

5 230274 पजुा पररयार १३१७० र्दनलत मनहला तथा बालबानलका कायाालय, लमजङु 

6 230364 मोननका पौिेल १३१७१ अपाङ्ि मनहला तथा बालबानलका कायाालय, थयाङ्जा 

7 230573 सनिना थापा १३१६८ आ.ज. मनहला तथा बालबानलका कायाालय, मनाङ 

 
्ोटः 

१. मानथ उल्लेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाट अन्तरिातााको लानि छनौट भई अन्तरिाताामा सनम्मनलत भएका उम्मरे्दिारहरुले प्राप्त िरेको 

कुल प्राप्ताङ्क सम्िनन्धत उम्मेर्दिारले यो ननतजा प्रकाशन भएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user  बाट हनेा सनकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

२. नसफाररश भएका उम्मेर्दिारहरुलाई  नमनत २०७४।०१।१७ िते नर्दनको २ बजे नसफाररश  पत्र नितरण िन े कायाक्रम रहकेो व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।  

 

 

………………………… 

(र्दामोर्दर पौिेल) 

शाखा अनधकृत 

 

………………………… 

(कृष्ण नज.सी.) 

केन्द्रीय प्रनतननधी 

 

………………………. 

(सररता कुमारी खनतििा) 

ननर्दशेक 
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