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ससपारयश सम्फन्धी सचुना 
सूचना नॊ. १८९/०७४-७५   सभसि २०७४/०९/२८ 

 
 

मस सनरे्दशनारमको वि.नॊ. १४३५०/०७३-७४ (आदर्दिासी/जनजासि), नेऩार इञ्जिसनमरयङ्ग सेिा, भेकासनकर सभूह, 
सनभााण उऩकयण सम्बाय उऩसभूह, याजऩत्र अनॊवकि  प्रथभ शे्रणी , सससनमय भेकासनक्स ऩर्दसॊख्मा १(एक) का रासि 
सरइएको अन्ियिािााभा उऩञ्जथथि ३(िीन) जना उम्भेर्दिायहरुको सरञ्जिि ऩयीऺा, प्रमोिात्भक ऩयीऺा, अन्ियिािाा य 
शैञ्जऺक मोग्मिाको प्राप्ताङ्क सभेिका आधायभा सनम्न फभोञ्जजभ मोग्मिाक्रभ कामभ हनु आएकोरे सनजको योजाईको 
प्राथसभकिाक्रभ अनसुाय सनमञु्जिका रासि सनम्न कामाारमभा ससपारयश िरयएको छ, साथै रे्दहामको फैकञ्जपऩक सूची 
कामभ हनु आएको व्महोया सम्फञ्जन्धि सफैको जानकायीका रासि मो सूचना प्रकाशन िरयएको छ । 
 

मोग्मिाक्रभ योर नॊ. उम्भेर्दिायको नाभ य ठेिाना फाफ ु आभा फाजे ससपारयश कामाारम 

१ ३३०००६ 

रारफाफ ुचौधयी, 

उभजन -१, फाया 
भकुुन्रे्दि िसनमा रे्दिी फदिनायामण 

माञ्जन्त्रक कामाारम, 

घोयाही, र्दाङ 
 

फैकञ्जपऩक उम्भेर्दिाय : 
क्र.सॊ. योर नॊ. उम्भेर्दिायको नाभ य ठेिाना फाफ ु आभा फाजे 

१ ३३०००३ 
सफफेक चौधयी, 
िजुया -२, यौिहट 

दर्दऩनायामण सफजरुीििी हृर्दमनायामण 

 

 
 
 

 

  

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत  

( विष्णपु्रसार्द उऩाध्माम ) 
नामि सबु्फा 

 

( ऩूणाभान शे्रष्ठ ) 
सनरे्दशक 

( बयि िनार ) 
शािा असधकृि 

 

( याज ुसत्मार ) 
केन्िीम प्रसिसनसध 
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ससपारयश सम्फन्धी सचुना 
सूचना नॊ. १९०/०७४-७५,   सभसि २०७४/०९/२८ 

 
मस सनरे्दशनारमको वि.नॊ.  १४३५१/०७३-७४ (भधेसी), नेऩार इञ्जिसनमरयङ सेिा, भेकासनकर सभूह,  सनभााण 
उऩकयण सम्बाय उऩसभूह, याजऩत्र अनॊवकि प्रथभ शे्रणी, सससनमय भेकासनक्स ऩर्दसॊख्मा १(एक) का रासि सरइएको 
अन्ियिािााभा उऩञ्जथथि १(एक) जना उम्भेर्दिायको सरञ्जिि ऩयीऺा, प्रमोिात्भक ऩयीऺा, अन्ियिािाा य शैञ्जऺक मोग्मिाको 
प्राप्ताङ्क सभेिका आधायभा सनम्न फभोञ्जजभ ससपारयश बएकोरे सनजको योजाईको प्राथसभकिाक्रभ अनसुाय सनमञु्जिका रासि 
सनम्न कामाारमभा ससपारयश िरयएको व्महोया सम्फञ्जन्धि सफैको जानकायीका रासि मो सूचना प्रकाशन िरयएको छ । 
 

मोग्मिाक्रभ योर नॊ. उम्भेर्दिायको नाभ य ठेिाना फाफ ु आभा फाजे ससपारयश कामाारम 

१ ३३०००८ 

सकुन कुभाय साह, 

भहम्भर्दऩयु -९, यौिहट 
याभ ञ्जशष धनिा रे्दिी याभ थिरुऩ 

माञ्जन्त्रक व्मिथथाऩन सडसबजन, 

फाॉके 

 
 
 

 

 
 

 

  

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत 

 

( विष्णपु्रसार्द उऩाध्माम ) 
नामि सबु्फा 

 

( ऩूणाभान शे्रष्ठ ) 
सनरे्दशक 

( बयि िनार ) 
शािा असधकृि 

 

( याज ुसत्मार ) 
केन्िीम प्रसिसनसध 
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ससपारयश उम्भेर्दिायहरुको एकभषु्ट मोग्मिाक्रभ सचुी 
सूचना नॊ. १९१/०७४-७५   सभसि २०७४/०९/२८ 

 
 

मस सनरे्दशनारमको सनम्न विऻाऩन नम्फयका नेऩार इञ्जिसनमरयङ सेिा, भेकासनकर सभूह,  सनभााण उऩकयण सम्बाय 
उऩसभूह, याजऩत्र अनॊवकि प्रथभ शे्रणी, सससनमय भेकासनक्स ऩर्दसॊख्मा २(र्दईु) को सनमञु्जिका रासि ससपारयश बएका 
उम्भेर्दिायहरुरे प्राप्त ियेको कुर अङ्कको आधायभा कामभ हनेु सभािेशी सभूहको एकभषु्ट मोग्मिाक्रभ  सभसि 
२०७४/०९/२८ को सनणामानसुाय सम्फञ्जन्धि सफैको जानकायीका रासि प्रकाशन िरयएको छ ।  
 

मोग्मिाक्रभ योर नॊ. उम्भेर्दिायको नाभ 
ससपारयश वि.नॊ. 
०७३-७४ वकससभ ससपारयश बएको कामाारम 

१ ३३०००६ रारफाफ ुचौधयी १४३५० आ.ज. माञ्जन्त्रक कामाारम, घोयाही, र्दाङ 

२ ३३०००८ सकुन कुभाय साह १४३५१ भधेसी माञ्जन्त्रक व्मिथथाऩन सडसबजन, फाॉके 

िष्टव्म :- 
१. भासथ उपरेञ्जिि विऻाऩनको अन्ियिािााभा सञ्जम्भसरि उम्भेर्दिायहरुरे प्राप्त ियेको कूर प्राप्ताङ्क सम्फञ्जन्धि उम्भेर्दिायरे मो नसिजा 

प्रकाशन बएको सभसिरे ७ दर्दनऩसछ अको ७ दर्दनसम्भ आमोिको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user 
फाट हेना सवकने छ । 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्िल के्षत्रीय निरे्दशिालय, सुरे्खत 

 

( विष्णपु्रसार्द उऩाध्माम ) 
नामि सबु्फा 

 

( ऩूणाभान शे्रष्ठ ) 
सनरे्दशक 

( बयि िनार ) 
शािा असधकृि 

 

( याज ुसत्मार ) 
केन्िीम प्रसिसनसध 

 


