
 

 

 
सिफारिश िम्बन्धी िूचना 

िूचना नं. ११/०७४-७५,   सिसि २०७४/६/१७ 
 

यि सनरे्दशनालयको वि.नं. ७१५/०७३-७४ (खलुा), नेपाल िन िेिा, हात्तििाि ििूह, शे्रणी विहीन, िाहिु पर्दिंख्या ७(िाि) का 
लासि सलइएको अन्िििािाािा उपत्तथिििध्ये प्रयोिात्िक पिीक्षा ि अन्िििािााको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोत्तिि योग्यिाक्रि 
कायि हनु आएकोले सनिहरुको िोिाईको प्रािसिकिाक्रि अनिुाि सनयतु्तिका लासि सनम्न कायाालयिा सिफारिश िरिएको छ । िािै 
बैकत्तपपक िूची ि सनिाििी िेिा ऐन, २०४९ को र्दफा ११ अनिुाि अथिायी सनयतु्तिको प्रयोिनािा िपसिल बिोत्तिि िूची कायि हनु 
आएको व्यहोिा िम्बत्तन्धि िबैको िानकािीका लासि यो िूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ि ठेिाना बाब ु आिा बािे सिफारिश भएको कायाालय 

१ ३६३००८ 
पुन्साराम थारु, 
ठाकुिद्वािा -९, बर्र्दाया 

रामजित पौनी विरिल 
बर्दिया राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ठाकुिद्वािा, बर्र्दाया 

२ ३६३०१० 
सुममतराम थारु, 
ठाकुिद्वािा -८, बर्र्दाया 

िनका चमरी चचन्का 
बर्दिया राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ठाकुिद्वािा, बर्र्दाया 

३ ३६३००५ 
सुरेश चौधरी, 
त्तशिपिु -४, बर्र्दाया 

बाबुराम बिारी िुगराम 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

४ ३६३००७ 
रुपलाल थारु, 
ठाकुिद्वािा -९, बर्र्दाया 

सिताराम   - रामजित 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

५ ३३००३७ 
बमलराम थारु, 
ठाकुिद्वािा -६, बर्र्दाया 

चानुराम रामफररया मोनतराम 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

६ ३६३००६ 
राजाराम थारु, 
ठाकुिद्वािा -८, बर्र्दाया 

िगबहादरु ििनी बाध ु
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

७ ३३०१२४ 
मुन्सीराम थारु, 
ठाकुिद्वािा -९, बर्र्दाया 

चटु्टराम फगुनी लिारी 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

 

बैकत्तपपक उम्िेर्दिािहरु : 
क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि  ठेिाना बाब ु आिा बािे 

१ ३५५०२४ िविि िाि िारु ठाकुिद्वािा -८, बर्र्दाया भग्िा िीिािानी र्दिबािी 

२ ३५५०११ सबपििाि िारु ठाकुिद्वािा -९, बर्र्दाया फुलिाि िरििा चिािी 
 

अथिायी उम्िेर्दिािहरु : 
क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि  ठेिाना बाब ु बािे 

१ ३६३०११ िोसबन्र्द सिंह बथनेि डेउढाकला -५, बर्र्दाया निबहार्दिु पहलिान सिं 

२ ३५५०२८ र्र्दनेश चौधिी ठाकुिद्वािा -८, बर्र्दाया िसनिाि सिकािी 
३ ३५५०२९ िािािाि चौधिी ठाकुिद्वािा -८, बर्र्दाया लसलिाि बौिा 

 

 
 

 

 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चचमाञ्चल क्षेत्रीय निरे्दशिालय, सरेु्खत 

 

( िीनबहार्दिु िापाक्षेत्री ) 
शाखा असधकृि 

 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.क्षेत्रीय सनरे्दशक 

 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 

 



 

 

 
 

सिफारिश िम्बन्धी िचुना 
िूचना नं. १२/०७४-७५,   सिसि २०७४/६/१७ 

 
यि सनरे्दशनालयको वि.नं. ७१६/०७३-७४ (िवहला), नेपाल िन िेिा, हात्तििाि ििूह, शे्रणी विहीन, िाहिु पर्दिंख्या २(र्दईु) 
का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपत्तथिििध्ये प्रयोिात्िक पिीक्षा ि अन्िििािााको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोत्तिि 
योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले सनिहरुको िोिाईको प्रािसिकिाक्रि अनिुाि थिायी सनयतु्तिका लासि सनम्न कायाालयिा 
सिफारिश िरिएको छ, िािै रे्दहायको बैकत्तपपक िूची कायि हनु आएको व्यहोिा िम्बत्तन्धि िबैको िानकािीका लासि यो 
िूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ि ठेिाना बाब ु आिा बािे सिफारिश भएको कायाालय 

१ ३३०१३० 
ममिु कुमारी र्खड्का, 
निउडी पुिाकोट-१, दैलेख 

तिेबहादरु िुयिकला पूर्ि 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

२ ३५५०२३ 
रीता कुमारी सुवेर्दी, 
महादेिपुरी -३, बााँके 

ज्ञानबहादरु रुपकली हरीलाल 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

 

बैकश्पपक उम्मेर्दवार : 
क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ठेिाना बाब ु आिा बािे 
१ ३३००९७ पूर्म थापा दह -४, िािरकोट सलला िैकुमारी नन्दे 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चचमाञ्चल क्षेत्रीय निरे्दशिालय, सरेु्खत 

 

( िीनबहार्दिु िापाक्षेत्री ) 
शाखा असधकृि 

 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.क्षेत्रीय सनरे्दशक 

 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 

 



 

 

 
 

सिफारिश िम्बन्धी िचुना 
िूचना नं. १३/०७४-७५,   सिसि २०७४/६/१७ 

 
यि सनरे्दशनालयको वि.नं. ७१७/०७३-७४ (आर्र्दिािी/िनिासि), नेपाल िन िेिा, हात्तििाि ििूह, शे्रणी विहीन, िाहिु 
पर्दिंख्या १(एक) का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपत्तथिििध्ये प्रयोिात्िक पिीक्षा ि अन्िििािााको प्राप्ताङ्क ििेिका 
आधाििा सनम्न बिोत्तिि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले सनिहरुको िोिाईको प्रािसिकिाक्रि अनिुाि थिायी सनयतु्तिका 
लासि सनम्न कायाालयिा सिफारिश िरिएको छ, िािै रे्दहायको बैकत्तपपक िूची कायि हनु आएको व्यहोिा िम्बत्तन्धि िबैको 
िानकािीका लासि यो िूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ि ठेिाना बाब ु आिा बािे सिफारिश भएको कायाालय 

१ ३५५०२१ 
बबजय थारु, 
ठाकुिद्वािा -६, बर्र्दाया बबश्राम ज्ञानमती िोटेलाल 

बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

 
बैकश्पपक उम्मेर्दवार : 
क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ठेिाना बाब ु आिा बािे 
१ ३५५०२४ िवित राम थारु ठाकुिद्वािा -८, बर्र्दाया भग्गा िीतारानी दरबारी 

 
 

 

  

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चचमाञ्चल क्षेत्रीय निरे्दशिालय, सरेु्खत 

 

( िीनबहार्दिु िापाक्षेत्री ) 
शाखा असधकृि 

 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.क्षेत्रीय सनरे्दशक 

 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 

 



 

 

 
 

सिफारिश िम्बन्धी िचुना 
िूचना नं. १४/०७४-७५,   सिसि २०७४/६/१७ 

 
यि सनरे्दशनालयको वि.नं. ७१८/०७३-७४ (िधेिी), नेपाल िन िेिा, हात्तििाि ििूह, शे्रणी विहीन, िाहिु पर्दिंख्या १(एक) का लासि 
सलइएको अन्िििािाािा उपत्तथिििध्ये प्रयोिात्िक पिीक्षा ि अन्िििािााको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोत्तिि योग्यिाक्रि कायि हनु 
आएकोले सनिहरुको िोिाईको प्रािसिकिाक्रि अनिुाि थिायी सनयतु्तिका लासि सनम्न कायाालयिा सिफारिश िरिएको छ, िािै रे्दहायको 
बैकत्तपपक िूची कायि हनु आएको व्यहोिा िम्बत्तन्धि िबैको िानकािीका लासि यो िूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ि ठेिाना बाब ु आिा बािे सिफारिश भएको कायाालय 

१ ३३००२५ 
बालममत यार्दव, 
गुलररया -३, बर्दिया 

हररराम कृरर्ा पूतीलाल 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

 

बैकश्पपक उम्मेर्दवार : 
क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ठेिाना बाब ु आिा बािे 

१ ३०००१२ आिनारायर् राय यादि हर्दिया -९, रौतहट राम असिष राम दलुारी िुखल 
 
  

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चचमाञ्चल क्षेत्रीय निरे्दशिालय, सरेु्खत 

 

( िीनबहार्दिु िापाक्षेत्री ) 
शाखा असधकृि 

 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.क्षेत्रीय सनरे्दशक 

 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 

 



 

 

 
सिफारिश िम्बन्धी िचुना 

िूचना नं. १५/०७४-७५,   सिसि २०७४/६/१७ 
 

यि सनरे्दशनालयको वि.नं. ७१९/०७३-७४ (अपाङ्ग), नेपाल िन िेिा, हात्तििाि ििूह, शे्रणी विहीन, िाहिु पर्दिंख्या १(एक) 
का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपत्तथिििध्ये प्रयोिात्िक पिीक्षा ि अन्िििािााको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोत्तिि 
योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले सनिहरुको िोिाईको प्रािसिकिाक्रि अनिुाि थिायी सनयतु्तिका लासि सनम्न कायाालयिा 
सिफारिश िरिएको छ, िािै रे्दहायको बैकत्तपपक िूची कायि हनु आएको व्यहोिा िम्बत्तन्धि िबैको िानकािीका लासि यो 
िूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ि ठेिाना बाब ु आिा बािे सिफारिश भएको कायाालय 

१ ३३००९४ 
सुरेन्र प्रसार्द शमाा, 
पाताभार -३, बर्दिया 

ियलाल रुपकला खडानन्द 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

 
बैकश्पपक उम्मेर्दवार : 
क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि ठेिाना बाब ु आिा बािे 

१ ३३००९१ राम बहादरु चौधरी धनगढी -७, कैलाली िञ्चराम भरथननया हरर प्रिाद 
 
  

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चचमाञ्चल क्षेत्रीय निरे्दशिालय, सरेु्खत 

 

( िीनबहार्दिु िापाक्षेत्री ) 
शाखा असधकृि 

 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.क्षेत्रीय सनरे्दशक 

 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 

 



 

 

 
सिफारिश उम्िेर्दिािहरुको एकिषु्ट योग्यिाक्रि िूची 
िूचना नं. १६/०७४-७५,   सिसि २०७४/६/१७ 

 
यि सनरे्दशनालयको सनम्न विज्ञापन नम्बिका नेपाल िन िेिा, हात्तििाि ििूह, शे्रणी विहीन, िाहिु पर्दिंख्या १२(बाह्र) 
को थिायी सनयतु्तिका लासि सिफारिश भएका उम्िेर्दिािहरुले प्राप्त ििेको कुल अङ्कको आधाििा कायि हनेु 
खलुा/ििािेशी ििूहको एकिषु्ट योग्यिाक्रि सिसि २०७४/६/१७ को सनणायानिुाि िम्बत्तन्धि िबैको िानकािीका 
लासि प्रकाशन िरिएको छ ।  
 

योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि सिफारिश वि.नं. वकसिि सिफारिश भएको कायाालय 

१ ३६३००८ पुन्िाराम थारु ७१५/०७३-७४ खलुा 
बर्दिया राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ठाकुिद्वािा, बर्र्दाया 

२ ३६३०१० िुसमतराम थारु ७१५/०७३-७४ खलुा 
बर्दिया राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ठाकुिद्वािा, बर्र्दाया 

३ ३६३००५ िुरेि चौधरी ७१५/०७३-७४ खलुा 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

४ ३६३००७ रुपलाल थारु ७१५/०७३-७४ खलुा 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

५ ३३००३७ बसलराम थारु ७१५/०७३-७४ खलुा 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

६ ३६३००६ रािाराम थारु ७१५/०७३-७४ खलुा 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

७ ३३०१२४ मुन्िीराम थारु ७१५/०७३-७४ खलुा 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

८ ३५५०२१ बबिय थारु ७१७/०७३-७४ आ.ि 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

९ ३३००२५ बालसमत यादि ७१८/०७३-७४ िधेिी 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

१० ३३००९४ िुरेन्र प्रिाद िमाि ७१९/०७३-७४ अपाङ्ग 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

११ ३३०१३० समन ुकुमारी खड्का ७१६/०७३-७४ िवहला 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 

१२ ३५५०२३ रीता कुमारी िुिेदी ७१६/०७३-७४ िवहला 
बााँके राजरिय ननकुञ्ि कायािलय, 
ओभरी, बााँके 
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