
 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

 

 

सिफारिश िम्बन्धी िूचना 
िूचना नं. २69/०७४-७५, सिसि २०७४/१०/23 गिे 

 
 
 

यि सनरे्दशनालयको वि.नं. १४३73/०७३-७४ (खलुा), नेपाल िन िेिा, जनिल फिेष्ट्री ििूह, िाजपत्र अनंवकि प्रथि शे्रणी, िेञ्जि 
पर्दिंख्या ४(चाि) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपस्थथि 2(र्दईु) जना उम्िेर्दिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक 
योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले सनयसु्िका लासग सनम्न कायाालयिा सिफारिश 
गरिएको छ, िाथै सनजाििी िेिा ऐन, २०४९ को र्दफा ११ अनिुाि अथथायी सनयसु्िको प्रयोजनाथा िपसिल बिोस्जि िूची कायि 
हनु आएको व्यहोिा िम्बस्न्धि िबैको जानकािीका लासग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ । 
 

 सिफारिश उम्िेर्दिाि : 
योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ि ठेगाना बाब/ुआिा बाजे सिफारिश गरिएको कायाालय 

१ ३३०102 
शंकि पिुी, 
विनािािे - 1, बागलङु्ग 

कृष्ण / रििा खगिाज 

स्जल्ला िन कायाालय,  
िल्यान 

२ 330003 
असनशा ििहठ्ठा, 
ित्ननगि -2, स्चििन 

वििल / सनिाला िाि प्रिार्द 
स्जल्ला िन कायाालय,  
िखेुि 

 

 

 अथथायी उम्िेर्दिाि : 
 

क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि बाब ु बाजे 

१ 330002 असनल िाज पाण्डेय दर्दलािाज भानरे्दि 

 
 

 

 

 

  
(विष्णपु्रिार्द उपाध्याय) 

नायि िबु्बा 
(पूणािान शे्रष्ठ) 

सनरे्दशक 
(भिि खनाल) 

शाखा असधकृि 
(िञ्जयकुिाि चौधिी) 

केन्रीय प्रसिसनसध 



 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

सिफारिश िम्बन्धी िूचना 
िूचना नं. २70/०७४-७५, सिसि २०७४/१०/23 गिे 

 
 

यि सनरे्दशनालयको वि.नं. १४३74/०७३-७४(िवहला), नेपाल िन िेिा, जनिल फिेष्ट्री ििूह, िाजपत्र अनंवकि प्रथि शे्रणी, िेञ्जि 
पर्दिंख्या १(एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपस्थथि 3(िीन) जना उम्िेर्दिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक 
योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले सनजको िोजाईको प्राथसिकिाक्रि अनिुाि 
सनयसु्िका लासग सनम्न कायाालयिा सिफारिश गरिएको छ, िाथै रे्दहायको बैकस्ल्पक िूची कायि हनु आएको व्यहोिा िम्बस्न्धि 
िबैको जानकािीका लासग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ । 
 

सिफारिश उम्िेर्दिाि : 
योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नािथि ि ठेगाना बाब ु/आिा बाजे सिफारिश भएको कायाालय 

१ ३३००28 
चन्रिा खड्का, 
ठाकुिद्वािा -6, बदर्दाया 

जीि बहार्दिु/ 
रे्दि कुिािी 

कृष्ण बहार्दिु 
ि.प.क्षेत्रीय िन सनरे्दशनालय, 
िखेुि 

 

बैकस्ल्पक उम्िेर्दिाि : 
क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ठेगाना बाब/ुआिा बाजे 

१ 330056 पषु्पाञ्जली आचाया कोहलपिु -5, बााँके कृष्ण प्रिार्द/बिनु्धिा निहरि 

 
 
 

 

  
(विष्णपु्रिार्द उपाध्याय) 

नायि िबु्बा 
(पूणािान शे्रष्ठ) 

सनरे्दशक 
(भिि खनाल) 

शाखा असधकृि 
(िञ्जयकुिाि चौधिी) 

केन्रीय प्रसिसनसध 



 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

 
सिफारिश िम्बन्धी िूचना 

िूचना नं. २71/०७४-७५, सिसि २०७४/१०/2३ गिे 

 
 

यि सनरे्दशनालयको वि.नं. १४३75/०७३-७४(आदर्दिािी/जनजासि), नेपाल िन िेिा, जनिल फिेष्ट्री ििूह, िाजपत्र अनंवकि प्रथि 
शे्रणी, िेञ्जि पर्दिंख्या १(एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपस्थथि 3(िीन) उम्िेर्दिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाा ि 
शैस्क्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले सनजको िोजाईको प्राथसिकिाक्रि 
अनिुाि सनयसु्िका लासग सनम्न कायाालयिा सिफारिश गरिएको छ, िाथै रे्दहायको बैकस्ल्पक िूची कायि हनु आएको व्यहोिा 
िम्बस्न्धि िबैको जानकािीका लासग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ । 
 

सिफारिश उम्िेर्दिाि : 
योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नािथि ि ठेगाना बाब ु/आिा बाजे सिफारिश भएको कायाालय 

१ 330101 
वििाज चौधिी 
ित्ननगि -1, स्चििन 

शेष चन्र /अन ु जोखन 
स्जल्ला िन कायाालय, 
िखेुि 

 
बैकस्ल्पक उम्िेर्दिाि : 

क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ठेगाना बाब/ुआिा बाजे 

१ 330119 ििेुन्र पनु िगि पसुिािकााँडा -1, रुकुि वहिे / सबिला खड्के 

 
 
 
 

 

  

(विष्णपु्रिार्द उपाध्याय) 
नायि िबु्बा 

(पूणािान शे्रष्ठ) 

सनरे्दशक 
(भिि खनाल) 

शाखा असधकृि 
(िञ्जयकुिाि चौधिी) 

केन्रीय प्रसिसनसध 



 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

 
सिफारिश िम्बन्धी िूचना 

िूचना नं. २7२/०७४-७५, सिसि २०७४/१०/2३ गिे 

 
 

यि सनरे्दशनालयको वि.नं. १४३7६/०७३-७४(िधेशी), नेपाल िन िेिा, जनिल फिेष्ट्री ििूह, िाजपत्र अनंवकि प्रथि शे्रणी, िेञ्जि 
पर्दिंख्या १(एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपस्थथि 3(िीन) जना उम्िेर्दिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक 
योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले सनजको िोजाईको प्राथसिकिाक्रि अनिुाि 
सनयसु्िका लासग सनम्न कायाालयिा सिफारिश गरिएको छ, िाथै रे्दहायको बैकस्ल्पक िूची कायि हनु आएको व्यहोिा िम्बस्न्धि 
िबैको जानकािीका लासग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ । 
 

सिफारिश उम्िेर्दिाि : 
योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नािथि ि ठेगाना बाब ु/आिा बाजे सिफारिश भएको कायाालय 

१ 330018 
कृष्ण कुिाि पटेल, 
भिौडा -7, बािा 

विन्र्दा/सिला रे्दिी किल 
स्जल्ला िन कायाालय, 
रै्दलेख 

 

बैकस्ल्पक उम्िेर्दिाि : 
क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ठेगाना बाब/ुआिा बाजे 

१ 330132 सिथलेश ठाकुि िािबरिया -5, िलााही िहेन्र / िििोसलया खेहरू 

 
 
 

  
(विष्णपु्रिार्द उपाध्याय) 

नायि िबु्बा 
(पूणािान शे्रष्ठ) 

सनरे्दशक 
(भिि खनाल) 

शाखा असधकृि 
(िञ्जयकुिाि चौधिी) 

केन्रीय प्रसिसनसध 



 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

 
सिफारिश उम्िेर्दिािहरुको एकिषु्ट योग्यिाक्रि िूची 
िूचना नं. २73/०७४-७५, सिसि २०७४/१०/2३ गिे 

 
यि सनरे्दशनालयको सनम्न विज्ञापन नम्ििका नेपाल िन िेिा, जनिल फिेष्ट्री ििूह, िाजपत्र अनंवकि प्रथि शे्रणी, िेञ्जि पर्दिंख्या ५ 
(पााँच) को सनयसु्िका लासग सिफारिश भएका उम्िेर्दिािहरुले प्राप्त गिेको कुल अङ्कको आधाििा कायि हनुे खलुा/ििािेशी ििूहको 
एकिषु्ट योग्यिाक्रि सिसि २०७४/१०/2३ को सनणायानिुाि िम्बस्न्धि िबैको जानकािीका लासग प्रकाशन गरिएको छ ।  
 

योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नािथि 
विज्ञापन नं. 
०७३-७४ 

वकसिि सिफारिश भएको कायाालय 

१ ३३०102 शंकि पिुी 14373 खलुा स्जल्ला िन कायाालय, िल्यान 

२ 330003 असनशा ििहठ्ठा 14373 खलुा स्जल्ला िन कायाालय, िखेुि 

3 330101 वििाज चौधिी 1437५ आ.ज. स्जल्ला िन कायाालय, िखेुि 

४ ३३००28 चन्रिा खड्का 1437४ िवहला ि.प.क्षेत्रीय िन सनरे्दशनालय, िखेुि 

५ 330018 कृष्ण कुिाि पटेल 1437६ िधेशी स्जल्ला िन कायाालय, रै्दलेख 

नोट :-  
१. िासथ उल्लेस्खि विज्ञापनको अन्िििािाािा िस्म्िसलि उम्िेर्दिािहरुले प्राप्त गिेको कूल प्राप्ताङ्क िम्बस्न्धि उम्िेर्दिािले यो नसिजा 

प्रकाशन भएको सिसिले ७ दर्दनपसछ अको ७ दर्दनिम्ि आयोगको website: www.psc .gov.np/advertise /advertise /user बाट 
हेना िवकनेछ । 

२. सिफारिश भएका उम्िेर्दिािहरुलाई सिसि २०७४/१०/2६ गिे दर्दनको ३:०० बजे सिफारिश पत्र दर्दइनेछ । 
 

 

 

 

 
(विष्णपु्रिार्द उपाध्याय) 

नायि िबु्बा 
(पूणािान शे्रष्ठ) 

सनरे्दशक 
(भिि खनाल) 

शाखा असधकृि 
(िञ्जयकुिाि चौधिी) 

केन्रीय प्रसिसनसध 


