
 

सिफारिश िम्बन्धी िूचना 
िूचना नं. २६०/०७३-७४,      सिसि २०७४/२/१४ 

 

यि सनरे्दशनालयको वि.नं. १४४७२/०७२-७३ (खलुा), नेपाल विविध िेिा, िाजपत्र अनंवकि द्वििीय शे्रणी, िहायक कम््यटुि 
अपिेटि पर्दिंख्या ६(छ) का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्थिि २२(बाईि) जना उम्िेर्दिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, 
प्रयोिात्िक पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले 
सनजहरुको िोजाईको प्रािसिकिाक्रि अनिुाि सनयसु्िका लासि सनम्न कायाालयिा सिफारिश िरिएको छ, िािै रे्दहायको बैकस्पपक 
िूची कायि हनु आएको व्यहोिा िम्बस्न्धि िबैको जानकािीका लासि यो िूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

यो.क्र. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे सिफारिश कायाालय 

१ ३३००६३ 
गोबिन्द िहादरु खत्री, 
कालीिाटी िािपिु-२, िपयान 

जयिाि/नन्र्दकली िोसिलाल 
स्जपला प्रशािन कायाालय, 
िखेुि 

२ ३३०२०० 
भुमिका तारिी, 
िीिेन्रनिि -५, िखेुि 

लालबहार्दिु/पशपुसि चन्रबहार्दिु 
उच्च ििकािी िकील कायाालय, 
बााँके 

३ ३३००४२ 
केश िहादरु िराल, 
कुिापानी -५, रै्दलेख 

नििाज/िनकला लालबहार्दिु 
इलाका प्रशािन कायाालय, 
बासबयाचौि, िखेुि 

४ ३३०३२३ 
हररशरण लामिछाने, 
िेरूिा -६, बद्वर्दाया 

कुिाि / रे्दबकी भोजिाज 
स्जपला प्रशािन कायाालय, 
बााँके 

५ ३३००१७ 
ईश्वर रेग्िी, 
नािायण -६, रै्दलेख 

विष्ण ुप्रिार्द/िजुाा नन्र्दािाि 
स्जपला प्रशािन कायाालय, 
बााँके 

६ ३३०१८८ 
बिवेक पुरी, 
लावटकोइली -५, िखेुि 

वप्रि बहार्दिु/सनिा निे 
स्जपला हलुाक कायाालय, 
रै्दलेख 

 

बैकस्पपक उम्िेर्दिािहरु : 
क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे 

1 ३३०२४० 
िविन्र सिंह, 
घोिाही -१, र्दाङ 

बिबहार्दिु/रुकसिनी जिि बहार्दिु 

2 ३३०११९ 
र्दिुाा प्रिार्द के.िी., 
रुघा -५, रुकुि 

ििास्जि / झिििी िञ्ज बहार्दिु 

रष्टव्य:  
१. िासि उपलेस्खि विज्ञापनहरुको सलस्खि पिीक्षाबाट उत्तीणा भई अन्िििािाािा िस्म्िसलि उम्िेर्दिािहरुले आफ्नो कूल प्राप्ताङ्क यो 

नसिजा प्रकाशन भएको सिसिले ७ द्वर्दनपसछ अको ७ द्वर्दनिम्ि आयोिको website:www.psc.gov.np/advertise/ 
advertise/user िा हेना िवकने व्यहोिा ििेि जानकािी ििाइन्छ । 

२. सिफारिश भएका उम्िेर्दिािहरुलाई सिसि २०७४/२/१८ ििे द्वर्दनको १:०० बजे सिफारिश पत्र विििण िरिने छ । 
  

 

लोक सेवा आयोग 
िध्यपश्श्ििाञ्िल के्षत्रीय ननदेशनालय, सुखेत 

 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.क्षेत्रीय सनरे्दशक 

( िाज ुित्याल ) 
केन्रीय प्रसिसनसध 



 

 
 

कुनैपसन उम्िेर्दिाि सिफारिश हनु निकेको िूचना 
िूचना नं. २६१/०७३-७४,      सिसि २०७४/२/१४ 

 
 
 
 

यि सनरे्दशनालयको वि.नं. १४४७३/०७२-७३(िवहला), १४४७४/०७२-७३(आ./ज.), १४४७५/०७२-७३ 
(िधेिी) ि १४४७६(अपाङ्ग), नेपाल विविध िेिा, िाजपत्र अनंवकि द्वििीय शे्रणी, िहायक कम््यटुि अपिेटि पर्दका 
लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्थिि उम्िेर्दिािहरुिध्ये कुनैपसन उम्िेर्दिािले प्रयोिात्िक पिीक्षािा न्यूनिि 
उत्तीणााङ्क प्राप्त िना निकेको हुाँर्दा उि ििूहिा उम्िेर्दिाि सिफारिश हनु निकेको व्यहोिा िम्बस्न्धि िबैको 
जानकािीका लासि यो िूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 
 

 
 

 

लोक सेवा आयोग 
िध्यपश्श्ििाञ्िल के्षत्रीय ननदेशनालय, सुखेत 

 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.क्षेत्रीय सनरे्दशक 

( िाज ुित्याल ) 
केन्रीय प्रसिसनसध 


