
 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

 

 

सिफारिश िम्बन्धी िूचना 
िूचना नं. २80/०७४-७५, सिसि २०७४/१०/26 गिे 

 
 
 

यि सनरे्दशनालयको वि.नं. १४३82/०७३-७४ (खलुा), नेपाल िन िेिा, िोटानी ििूह, िाजपत्र अनंवकि प्रथि शे्रणी, 
असिषे्टण्ट िोटासनष्ट पर्दिंख्या १(एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपस्थथि ३(िीन) जना उम्िेर्दिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, 
अन्िििािाा ि शैस्क्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले सनयसु्िका लासग 
सनम्न कायाालयिा सिफारिश गरिएको छ, िाथै रे्दहायको बैकस्पपक िथा 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 330022 
गोपाल शिाा, 
कोहलपिु - ४, बााँके 

सनि प्रिार्द / 

कान्िारे्दिी 
पनुाखि 

स्जपला िनथपसि कायाालय,  
िपयान 

 

 

बैकस्पपक उम्िेर्दिाि : 
 

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

१ 330021 गणुानन्र्द पन्ि सििर्दत्त -10, कञ्चनपिु सनत्यानन्र्द/जानकी रे्दिी िानरे्दि 

 अथथायी उम्िेर्दिािहरु : 
 

क्र.िं. िोल नं. उम्िेर्दिािको नाि बाब ु बाजे 

१ 330068 िाजेश्वि पाण्डेय दर्दपक चन्र वटकािाि 

2 ३३००६४ िघनुाथ चौधिी जोसगिाि पूणाबहार्दिु 
3 ३३००१९ गजेन्रप्रिार्द चटौि िािार्दत्त नन्र्दिाि 

 
 

 

 

 

  
(विष्णपु्रिार्द उपाध्याय) 

नायि िबु्बा 
(पूणािान शे्रष्ठ) 

सनरे्दशक 
(ििि खनाल) 

शाखा असधकृि 
(िञ्जयकुिाि चौधिी) 

केन्रीय प्रसिसनसध 



 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

सिफारिश िम्बन्धी िूचना 
िूचना नं. २81/०७४-७५, सिसि २०७४/१०/26 गिे 

 
 

यि सनरे्दशनालयको वि.नं. १४३83/०७३-७४(िधेशी), नेपाल िन िेिा, िोटानी ििूह, िाजपत्र अनंवकि प्रथि शे्रणी, असिषे्टण्ट 
िोटासनष्ट पर्दिंख्या १(एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपस्थथि ४(चाि) 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 बैकस्पपक िू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 िएको कायाालय 

१ ३३००50 
प्रशान्ि कुिाि सिश्र, 
नौिाखोि प्रिाही -4, धनषुा 

रुर प्रकाश/ 
िीिा रे्दिी 

िनुेश्वि 
स्जपला िनथपसि कायाालय, 
जमु्ला 

 

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

१ 330090 िसुबन झा िगुा िधकुिही -5, धनषुा शीिल/विजया लक्ष्िीकान्ि 

 
 
 

 

  
(विष्णपु्रिार्द उपाध्याय) 

नायि िबु्बा 
(पूणािान शे्रष्ठ) 

सनरे्दशक 
(ििि खनाल) 

शाखा असधकृि 
(िञ्जयकुिाि चौधिी) 

केन्रीय प्रसिसनसध 



 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

 
सिफारिश उम्िेर्दिािहरुको एकिषु्ट योग्यिाक्रि िूची 
िूचना नं. २82/०७४-७५, सिसि २०७४/१०/2६ गिे 

 
यि सनरे्दशनालयको सनम्न विज्ञापन नम्ििका नेपाल िन िेिा, िोटानी ििूह, िाजपत्र अनंवकि प्रथि शे्रणी, असिषे्टण्ट 

िोटासनष्ट पर्दिंख्या २(र्दईु) को सनयसु्िका लासग सिफारिश िएका उम्िेर्दिािहरुले प्राप्त गिेको कुल अङ्कको आधाििा कायि हनु े
खलुा/ििािेशी ििूहको एकिषु्ट योग्यिाक्रि सिसि २०७४/१०/2६ को सनणायानिुाि िम्बस्न्धि िबैको जानकािीका लासग 
प्रकाशन गरिएको छ ।  
 

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

वकसिि सिफारिश िएको कायाालय 

१ 330022 गोपाल शिाा 14382 खलुा स्जपला िनथपसि कायाालय, िपयान 

२ ३३००50 प्रशान्ि कुिाि सिश्र 14383 िधेशी स्जपला िनथपसि कायाालय, जमु्ला 
 

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

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

२. सिफारिश िएका उम्िेर्दिािहरुलाई सिसि २०७४/१०/2९ गिे दर्दनको ३:०० बजे सिफारिश पत्र दर्दइनेछ । 
 

 

 

 

 
(विष्णपु्रिार्द उपाध्याय) 

नायि िबु्बा 
(पूणािान शे्रष्ठ) 

सनरे्दशक 
(ििि खनाल) 

शाखा असधकृि 
(िञ्जयकुिाि चौधिी) 

केन्रीय प्रसिसनसध 


