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 उम्मेाञदेशवार श्सफाररा सम्वन्ध  सिू्ा 

सूि्ा ्ं.  ९९ /०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/१०/२४ 

 
 

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०९७-१३०९८/०७२-०७३ (खलुा र मनिला)¸ नेपाल िन सेिा¸ स्िायल एण्ड िाटर 

कन्जरभसेन समिू¸ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ भ-ूसंरक्षण सिायक पर्दको लानि नमनि २०७३/१०/०९ ििे नलइएको अन्िरिािाामा 

उपनस्थि उम्मरे्दिार ६ जनाको नलनखि परीक्षा¸ अन्िरिािाा  र शनैक्षक योग्यिा  समिेको अकंका आधारमा र्दिेाय बमोनजमको 

योग्यिाक्रम कायम िुन आएकाले स्थायी ननयनुिको लानि नसफाररश िने ननणाय भएको व्यिोरा सम्बनन्धि सबैको जानकारीको 

लानि यो सचूना प्रकानशि िररएको छ । 
 

श्व.्ं.: १३०९७/०७२।७३ (खुला)       माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र.

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१  230021 नसजाना के.सी. पो.उ.म.न.पा.-२४, कास्की श्यामबिार्दरु मधमुाया रामबिार्दरु 

 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

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

१ 230007 नजबेश कुमार के.सी. निरेन्रनिर न.पा.८, सखुेि जििकुमार ज्योनि िररबिार्दरु 
 

 

अस्थाय  योग्यिाक्रमाञ सिू  

ननजामिी सेिा ऐन २०४९ (संशोधन सनिि) को र्दफा ११ अनसुार अस्थायी ननयनुि प्रयोजनको लानि । 

अस्थाय  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. 

उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ 

थर 
बाब ु बाजे 

१ 230004 कृपा पोखरेल निष्णपु्रसार्द झनिलाल 

२ 230023 निमलाल बराल चेिभि बालकृष्ण 
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श्व.्ं.: १३०९८/०७२-७३ (माञश्िला)       माञाग पदेश सखं्या: १ (एक) 

यो.क्र. 

्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर ठेगा्ा बाब ु आमाञा बाजे 

१ 230001 अमिृा रेग्मी कृस्िीनाच्नेचौर-३, कास्की र्दामोर्दर लक्ष्मी बाबरुाम 
 

 

वैकश्पपक योग्यिाक्रमाञ सिू  

वै.यो. 

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

१ 230004 कृपा पोखरेल लेखनाथ न.पा.१२, कास्की निष्णपु्रसार्द िररमाया झनिलाल 
 

 

्ोटः 

१. मानथ उल्लेनखि निज्ञापनिरुमा नलनखि परीक्षाबाट अन्िरिािााको लानि छनौट भई अन्िरिािाामा सनम्मनलि भएका उम्मेर्दिारिरुले प्रात 

िरेको कुल प्राताङ्क सम्िनन्धि उम्मेर्दिारले यो ननिजा प्रकाशन भएको नमनिले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट िनेा सनकने व्यिोरा जानकारी िराइन्छ । 

२. नसफाररश भएका उम्मेर्दिारिरुलाई  नमनि २०७३।१०।२७ ििे नर्दनको ३ बजे नसफाररश  पत्र नििरण िन े कायाक्रम रिकेो व्यिोरा जानकारी िराइन्छ ।  

 

 

………………………… 

(र्दामोर्दर पौडेल) 

शाखा अनधकृि 

 

………………………… 

(उपेन्रराज पौड्याल) 

शाखा अनधकृि 

 

………………………. 

(सररिा कुमारी खनििडा) 

ननर्दशेक 

 

  

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

सूि्ा ्ं. १०० /०७३-०७४¸ श्माञश्ि २०७३/१०/२४    

यस ननर्दशेनालयको नि.नं. १३०९७-१३०९८/०७२-०७३ (खलुा र मनिला)¸ नेपाल िन सेिा¸ स्िायल एण्ड िाटर 

कन्जरभसेन समिू¸ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ भ-ूसंरक्षण सिायक पर्दमा नमनि २०७३/१०/२४ ििे नसफाररश भएका उम्मेर्दिारिरुले 

प्रात िरेको कुल अकंको आधारमा कायम भएको एकमषु्ठ योग्यिाक्रम सचूीका आधारमा र्देिाएको कायाालयमा नसफाररश िररएको 

व्यिोरा सम्बनन्धि सबैको जानकारीको लानि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 
 

एकमाञुष्ठ  

यो.क्र.्ं. 
रोल ्ं. उम्मेाञदेशवारको ्ामाञ थर 

श्व.्ं. 

/०७२।७३ 
श्कश्समाञ श्सफाररा गररएको कायाालय 

1 230021 नसजाना के.सी.  १३०९७ खलुा  नजल्ला भ-ूसंरक्षण कायाालय, मसु्िाङ 

2 230001 अमिृा रेग्मी  १३०९८ मनिला नजल्ला भ-ूसंरक्षण कायाालय, मसु्िाङ 
 

नोटः 
१. मानथ उल्लेनखि निज्ञापनिरुमा नलनखि परीक्षाबाट अन्िरिािााको लानि छनौट भई अन्िरिािाामा सनम्मनलि भएका उम्मेर्दिारिरुले प्रात 

िरेको कुल प्राताङ्क सम्िनन्धि उम्मेर्दिारले यो ननिजा प्रकाशन भएको नमनिले ७ नर्दन पनछ अको ७ नर्दन सम्म आयोिको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट िनेा सनकने व्यिोरा जानकारी िराइन्छ । 

२. नसफाररश भएका उम्मेर्दिारिरुलाई  नमनि २०७३।१०।२७ििे नर्दनको ३ जे नसफाररश पत्र नििरण िने कायाक्रम रिकेो व्यिोरा जानकारी िराइन्छ ।  
 

………………………… 

(र्दामोर्दर पौडेल) 

शाखा अनधकृि 

 

………………………… 

(उपेन्रराज पौड्याल) 

शाखा अनधकृि 

 

………………………. 

(सररिा कुमारी खनििडा) 

ननर्दशेक 
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