
 

 

लोक सेवा आयोग 

पश् िमाञाचलिल षेेतरीय य श््देशना्ालय¸पोखरा 

फोनः ०६१-४६३१४५,  फ्याक्सः ०६१-५६३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: western@psc.gov.np 

 

उम्मेाञदेशवार श्सफाररा सम्वन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं. ६१/०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/०९/२० 

 
 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०४६-१३०४८/०७२-०७३ (खलुा तथा समािेशी)¸ नेपाल इनजि सेिा¸ नसनिल समहू¸ निनडिङ 

एण्ि आनकि टेक उपसमहू¸ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ सि-इनजिननयर पर्दको लानि नमनत २०७३/०९/०५ र्दनेख २०७३/०९/०६ िते सम्म 

नलइएको अन्तरिातािमा उपनथथत उम्मेर्दिार १४ िनाको नलनखत परीक्षा¸अन्तरिाताि  र शैनक्षक योग्यता समेतको अकंका आधारमा र्दहेाय 

बमोनिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले थथायी ननयनुिको लानि नसफाररश िने ननणिय िएको व्यहोरा सम्बनन्धत सबैको िानकारीको 

लानि यो सचूना प्रकानशत िररएको छ । 

 
 

 श्व.्ं.: १३०४६/०७२।७३ (खुला)       माञाग पदेश सखं्या: ३(ि ्) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१  230212 रोनबनकुमार रौननयार नििेणीसथुता-६, निलपरासी नन्र्दनकशोर रामार्दिेी नहरालाल 

२ 230214 लक्ष्मण श्रेष्ठ घ्यालचोक-९, िोरखा ज्ञानेन्रकुमार कृष्णमाया हुकमान 

३ 230276 सािर पोखरेल प.ुि.न.पा.-७, थयाङ्िा र्दयानसन्ध ु नसतार्दिेी हररप्रसार्द 

 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

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

 230130 परुूषोतम पिेनी लेखनाथ न.पा.१४, काथकी नहमनाथ हररमाया र्दिुे 

 

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 230184 रन्िनकुमार ठाकुर अनम्बका रामनारायण 

२ 230123 पंकि महतो योिेन्र िैसी 

३ 230154 नििय पौि्याल कृष्ण हरी 

http://www.psc.gov.np/


 

 

अस्थाय  

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

४ 230090 नर्दपक पौिेल तालप्रसार्द छनिलाल 

५ 230217 लक्ष्मेश्वर साह नशिशंकर राममनोहर 

 

 श्व.्ं.: १३०४७/०७२/७३ (आ.ज.)       माञाग पदेश सखं्या: १(एक) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१  230200 रािेश नचिकार निर्दरु-५, निुाकोट रामबाब ु िोमा टेकनारायण 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

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

१ 230118 ननरि चौधरी तेरहौता-७, सप्तरी नबिलीप्रसार्द रामकुमारी र्दिेी नहरमैन 

 

 श्व.्ं.: १३०४८/०७२/७३ (माञधेा )      माञाग पदेश सखं्या: १(एक) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१  230203 रािेशप्रसार्द कुशिाहा नर्दपही-३, रौतहट रामिोनिन्र्द तेतरीर्दिेी मनुेश्वर 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

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

१ 230184 रन्िनकुमार ठाकुर बथनाह-४, महोत्तरी अनम्बका सधुार्दिेी रामनारायण 

 

्ोटः 

१. मानथ उडलेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाट अन्तरिातािको लानि छनौट िई अन्तरिातािमा सनम्मनलत िएका उम्मेर्दिारहरुल े

प्राप्त िरेको कुल प्राप्ताङ्क सम्िनन्धत उम्मेर्दिारले यो ननतिा प्रकाशन िएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको 

Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/userबाट हनेि सनकने व्यहोरा िानकारी िराइन्छ । 

२. नसफाररश िएका उम्मेर्दिारहरुलाई  नमनत २०७३।०९।२२ िते नर्दनको ३ बिे नसफाररश  पि नितरण िने  कायिक्रम रहकेो व्यहोरा िानकारी िराइन्छ । 

 
 

=============================   ===============================  ========================================= 
(लेखनाथ िथताकोटी)   (र्दामोर्दर पौिेल)    (सररता कुमारी खनतििा) 

      नायब सबु्बा        शाखा अनधकृत    ननर्दशेक 

  

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

सूि्ा ्ं. ६२/०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/०९/२० 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०४६-१३०४८/०७२-०७३ (खलुा तथा समािेशी)¸ नेपाल इनजि सेिा¸ नसनिल समहू¸ निनडिङ 

एण्ि आनकि टेक उपसमहू¸ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ सि-इनजिननयर पर्दमा नमनत २०७३/०९/२० िते नसफाररश िएका उम्मरे्दिारहरुले प्राप्त 

िरेको कुल अकंको आधारमा कायम िएको एकमषु्ठ योग्यताक्रम सचूीका आधारमा र्दहेाएको कायािलयमा नसफाररश िररएको 

व्यहोरा सम्बनन्धत सबैको िानकारीको लानि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

 

एकमाञुष्ठ  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर 

श्व.्ं. 

/०७२।७३ 
श्कश्समाञ श्सफाररा गररएको कायाालय 

1 230212 रोनबनकुमार रौननयार १३०४६ खलुा शहरी निकास तथा ि.नन.नि.नि.का. लमिङु 

2 230214 लक्ष्मण श्रेष्ठ १३०४६ खलुा शहरी निकास तथा ि.नन.नि.नि.का. िोरखा 

3 230276 सािर पोखरेल १३०४६ खलुा शहरी निकास तथा ि.नन.नि.नि.का. लमिङु 

4 230203 रािेशप्रसार्द कुशिाहा १३०४८ मधेशी शहरी निकास तथा ि.नन.नि.नि.का. लमिङु 

5 230200 रािेश नचिकार १३०४७ आ.ि. शहरी निकास तथा ि.नन.नि.नि.का. िोरखा 

 
 
नोटः 
१. मानथ उडलेनखत निज्ञापनहरुमा नलनखत परीक्षाबाट अन्तरिातािको लानि छनौट िई अन्तरिातािमा सनम्मनलत िएका उम्मेर्दिारहरुल े

प्राप्त िरेको कुल प्राप्ताङ्क सम्िनन्धत उम्मेर्दिारले यो ननतिा प्रकाशन िएको नमनतले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको 

Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/userबाट हनेि सनकने व्यहोरा िानकारी िराइन्छ । 

२. नसफाररश िएका उम्मेर्दिारहरुलाई  नमनत २०७३।०९।२२ िते नर्दनको ३ बिे नसफाररश  पि नितरण िने  कायिक्रम रहकेो व्यहोरा िानकारी िराइन्छ । 

 

 

 
 

=============================   ===============================  ========================================= 
(लेखनाथ िथताकोटी)   (र्दामोर्दर पौिेल)    (सररता कुमारी खनतििा) 

      नायब सबु्बा        शाखा अनधकृत    ननर्दशेक 

 

http://www.psc.gov.np/
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