लोक सेवा आयोग

मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिफारिश िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. २०८/०७४-७५, सिसि २०७४/१०/०६ गिे
यि सनर्दे शनालयको वि.नं. १४३४०/०७३-७४ (खुला), नेपाल इञ्जिसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििूह, इरिगेशन उपििूह, िाजपत्र
अनंवकि प्रथि श्रे णी, िबइञ्जिसनयि पर्दिं ख्या ६(छ) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपञ्जथथि १६(िोह्र) जना उम्िेर्दिािहरुिध्ये
सलञ्जखि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैञ्जक्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोञ्जजि योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले
सनयुञ्जिका लासग सनम्न कायाालयिा सिफारिश गरिएको छ, िाथै बैकञ्जपपक िूची ि सनजाििी िेिा ऐन, २०४९ को र्दफा ११
अनुिाि अथथायी सनयुञ्जिको प्रयोजनाथा िपसिल बिोञ्जजि िूची कायि हुन आएको व्यहोिा िम्बञ्जन्धि िबै को जानकािीका लासग
यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
सिफारिश उम्िेर्दिािहरु :
योग्यिाक्रि

िोल नं.

१

३३०२४२

२

३३०२५०

३

३३०१३१

४

३३०११८

५

६

३३००२६

३३०२०३

उम्िेर्दिािको नाि ि ठे गाना

बाबु/आिा

ि ुपेन्र खड्का,

रुपलाल/

सछिाङ्ग -२, रूकुि

लक्ष्िी

िहार्दे ि जोशी,

चक्रानन्र्द/

ुा ा
लविनाथ -७, र्दाचल

सनिाला र्दे िी

िािा प्रशार्द िट्ट,

र्दे बिाज/

अजयिेरु -९, डडेपधुिा

गंगार्दे वि

ज्ञानेन्र सिं ह,

ििबहार्दुि/

छसििन -६, डोिी

लक्ष्िी र्दे िी

असनल प्रिार्द चौहान,

िुिेश प्रिार्द/

सिबिाा -८, पिाा

िञ्जचिा र्दे िी

प्रकाश न्यौपाने,

हरि शिाा/

नािायण -३, र्दै लेख

र्दे विििा

बाजे
जगिीि
जयानन्र्द
बािुर्देि
उर्दय

सिफारिश गरिएको कायाालय
ससिंिाइ ववकास डिसिजि,
प्यूठाि
जल उत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रण
डिसिजि कायाालय ििं. १ ९ प्यूठाि
ससिंिाइ ववकास सबडिसिजि,
बााँके
ससिंिाइ ववकास सबडिसिजि,
कासलकोट
िूसमगत जलससिंिाइ ववकास

खुिखुन

डिसिजि,
बााँके

र्दे वििाि

जल उत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रण
डिसिजि कायाालय ििं. २१ जम्
ु ला

बैकञ्जपपक उम्िेर्दिािहरु :
क्र.िं .

िोल नं.

उम्िेर्दिािको नाि

ठे गाना

बाबु/आिा

बाजे

१

३३००६५

वकशोि के.िी.

िझेना -८, बााँके

सििबहार्दुि/पुञ्जणि
ा ा

होिबहार्दुि

२

३३०१६५

ध्रििाज
असधकािी
ु

अयोध्यापुिी -२, ञ्जचििन

विन्र्दुिाज/फुलिाया

डण्डपाणी

लोक सेवा आयोग

मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत
अथथायी उम्िेर्दिािहरु :
क्र.िं .

िोल नं.

उम्िेर्दिािको नाि

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

३३००५९

किन सिं ह िहि

वकिन सिं ह

गौि सिं ह

२

३३००३६

अशोक कुिाि शाह

कृष्ण बहार्दुि

सधि बहार्दुि

३

३३०३२३

विक्रि बहार्दुि बोहिा

िन सिं ह

गोिे

४

३३०२७९

िाज कुिाि चौधिी

गया प्रिार्द

सिलक िाि

५

३३०३८३

हरि िट्टिाई

केर्दाि

िुकुन्र्द लाल

६

३३०१८७

सनिज कुिाि खड्का

नािायण बहार्दुि

कणा बहार्दुि

७

३३०००५

नविन के.िी.

िूयब
ा हार्दुि

चम्पालाल

८

३३०२७२

िञ्जन्जि िौसनयाि

अिफी

जोगी

९

३३००७८

केशि िाना

बुवि बहार्दुि

लालविि

(विष्णुप्रिार्द उपाध्याय)
नायि िुब्बा

(िीनबहार्दुि थापाक्षेत्री)
शाखा असधकृि

(पूणि
ा ान श्रे ष्ठ)
सनर्दे शक

लोक सेवा आयोग

मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिफारिश िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. २०९/०७४-७५,

सिसि २०७४/१०/०६ गिे

यि सनर्दे शनालयको वि.नं. १४३४१/०७३-७४(िवहला), नेपाल इञ्जिसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििूह, इरिगेशन उपििूह, िाजपत्र
अनंवकि प्रथि श्रे णी, िबइञ्जिसनयि पर्दिं ख्या १(एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपञ्जथथि २(र्दुई) जना उम्िेर्दिािहरुिध्ये
सलञ्जखि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैञ्जक्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोञ्जजि योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले
सनजको िोजाईको प्राथसिकिाक्रि अनुिाि सनयुञ्जिका लासग सनम्न कायाालयिा सिफारिश गरिएको छ, िाथै र्दे हायको बै कञ्जपपक
िूची कायि हुन आएको व्यहोिा िम्बञ्जन्धि िबैको जानकािीका लासग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
सिफारिश उम्िेर्दिाि :
योग्यिाक्रि

िोल नं.

१

३३०३३६

उम्िेर्दिािको नािथि ि ठे गाना

बाबु /आिा

शाञ्जन्ि असधकािी,

गोसबन्र्द/

गर्जयााङकोि -४, जुम्ला

ििथििी

बाजे
पुरिर्दत्त

सिफारिश िएको कायाालय
ससिंिाइ ववकास सबडिसिजि,
मग
ु ु

बैकञ्जपपक उम्िेर्दिाि :
क्र.िं .

िोल नं.

१

३३००३८

(विष्णुप्रिार्द उपाध्याय)
नायि िुब्बा

उम्िेर्दिािको नाि
अञ्जथििा बुढा

ठे गाना
सत्रपुिािुन्र्दिी -९, डोपपा

(िीनबहार्दुि थापाक्षेत्री)
शाखा असधकृि

बाबु/आिा
रुपबहार्दुि/र्दे वि ििा

बाजे
धनबहार्दुि

(पूणि
ा ान श्रे ष्ठ)
सनर्दे शक

लोक सेवा आयोग

मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिफारिश िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. २१०/०७४-७५,

सिसि २०७४/१०/०६ गिे

यि सनर्दे शनालयको वि.नं. १४३४२/०७३-७४(आदर्दिािी/जनजासि), नेपाल इञ्जिसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििूह, इरिगेशन उपििूह,
िाजपत्र अनंवकि प्रथि श्रे णी, िबइञ्जिसनयि पर्दिं ख्या १(एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपञ्जथथि ७(िाि) जना
उम्िेर्दिािहरुिध्ये सलञ्जखि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैञ्जक्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोञ्जजि योग्यिाक्रि कायि
हुन आएकोले सनजको िोजाईको प्राथसिकिाक्रि अनुिाि सनयुञ्जिका लासग सनम्न कायाालयिा सिफारिश गरिएको छ, िाथै र्दे हायको
बैकञ्जपपक िूची कायि हुन आएको व्यहोिा िम्बञ्जन्धि िबैको जानकािीका लासग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
सिफारिश उम्िेर्दिाि :
योग्यिाक्रि

िोल नं.

१

३३०००६

उम्िेर्दिािको नािथि ि ठे गाना

बाबु /आिा

नविन थापा,

नन्र्दबहार्दुि/

सत्रपुिािुन्र्दिी -२, डोपपा

विष्णुकला

बाजे
रत्िबहार्दरु

सिफारिश िएको कायाालय
जल उत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रण
डिसिजि कायाालय ििं. २१ जम्
ु ला

बैकञ्जपपक उम्िेर्दिाि :
क्र.िं .

िोल नं.

१

३३०१५२

(विष्णुप्रिार्द उपाध्याय)
नायि िुब्बा

उम्िेर्दिािको नाि
र्दे पेन्र ञ्जज.एि.

ठे गाना
खोलागाउ -५, रुकुि

(िीनबहार्दुि थापाक्षेत्री)
शाखा असधकृि

बाबु/आिा
र्दया / लक्ष्िी

बाजे
चन्रबहार्दुि

(पूणि
ा ान श्रे ष्ठ)
सनर्दे शक

लोक सेवा आयोग

मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिफारिश िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. २११/०७४-७५

सिसि २०७४/१०/०६ गिे

यि सनर्दे शनालयको वि.नं. १४३४३/०७३-७४(िधेिी), नेपाल इञ्जिसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििूह, इरिगेशन उपििूह, िाजपत्र
अनंवकि प्रथि श्रे णी, िबइञ्जिसनयि पर्दिं ख्या १(एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपञ्जथथि ४(चाि) जना उम्िेर्दिािहरुिध्ये
सलञ्जखि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैञ्जक्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोञ्जजि योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले
सनजको िोजाईको प्राथसिकिाक्रि अनुिाि सनयुञ्जिका लासग सनम्न कायाालयिा सिफारिश गरिएको छ, िाथै र्दे हायको बै कञ्जपपक
िूची कायि हुन आएको व्यहोिा िम्बञ्जन्धि िबैको जानकािीका लासग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
सिफारिश उम्िेर्दिाि :
योग्यिाक्रि

िोल नं.

१

३३०२११

उम्िेर्दिािको नािथि ि ठे गाना

बाबु /आिा

प्रिाकि कुिाि िहिो,

विश्वनाथ/

दठपला यर्दुिा -८, धनुषा

शोिा र्दे िी

बाजे
सििािाि

सिफारिश िएको कायाालय
जल उत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रण
डिसिजि कायाालय ििं. १ ९ प्यूठाि

बैकञ्जपपक उम्िेर्दिाि :
क्र.िं .

िोल नं.

१

३३०२७२

(विष्णुप्रिार्द उपाध्याय)
नायि िुब्बा

उम्िेर्दिािको नाि
िञ्जिि िौसनयाि

ठे गाना
हदर्दाया -६, िौिहि

(िीनबहार्दुि थापाक्षेत्री)
शाखा असधकृि

बाबु/आिा
अिफी/उिीला र्दे िी

बाजे
जोगी

(पूणि
ा ान श्रे ष्ठ)
सनर्दे शक

लोक सेवा आयोग

मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिफारिश िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. २१२/०७४-७५

सिसि २०७४/१०/०६ गिे

यि सनर्दे शनालयको वि.नं. १४३४४/०७३-७४(र्दसलि), नेपाल इञ्जिसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििूह, इरिगेशन उपििूह, िाजपत्र
अनंवकि प्रथि श्रे णी, िबइञ्जिसनयि पर्दिं ख्या १(एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपञ्जथथि १(एक) जना उम्िेर्दिािको
सलञ्जखि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैञ्जक्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा िफल िएकोले सनजको िोजाईको प्राथसिकिाक्रि
अनुिाि सनयुञ्जिका लासग सनम्न कायाालयिा सिफारिश गरिएको व्यहोिा िम्बञ्जन्धि िबै को जानकािीका लासग यो िूचना प्रकाशन
गरिएको छ ।
सिफारिश उम्िेर्दिाि :
योग्यिाक्रि

िोल नं.

१

३३०१७१

(विष्णुप्रिार्द उपाध्याय)
नायि िुब्बा

उम्िेर्दिािको नािथि ि ठे गाना

बाबु /आिा

निविि नेपाली,

गुिाने/

ििे ला -७, िुखेि

िैनाकली

बाजे
र्ददर्दिाने

(िीनबहार्दुि थापाक्षेत्री)
शाखा असधकृि

सिफारिश िएको कायाालय
श्जल्ला िूसिंरक्षण कायाालय,
रोल्पा

(पूणि
ा ान श्रे ष्ठ)
सनर्दे शक

लोक सेवा आयोग

मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिफारिश िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. २१३/०७४-७५

सिसि २०७४/१०/०६ गिे

यि सनर्दे शनालयको वि.नं. १४३४५/०७३-७४(अपाङ्ग), नेपाल इञ्जिसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििूह, इरिगेशन उपििूह, िाजपत्र
अनंवकि प्रथि श्रे णी, िबइञ्जिसनयि पर्दिं ख्या १(एक) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपञ्जथथि ३(िीन) जना उम्िेर्दिािहरुिध्ये
सलञ्जखि पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैञ्जक्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क ििेिका आधाििा सनम्न बिोञ्जजि योग्यिाक्रि कायि हुन आएकोले
सनजको िोजाईको प्राथसिकिाक्रि अनुिाि सनयुञ्जिका लासग सनम्न कायाालयिा सिफारिश गरिएको छ, िाथै र्दे हायको बै कञ्जपपक
िूची कायि हुन आएको व्यहोिा िम्बञ्जन्धि िबैको जानकािीका लासग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
सिफारिश उम्िेर्दिाि :
योग्यिाक्रि

िोल नं.

१

३३०२२७

उम्िेर्दिािको नािथि ि ठे गाना

बाबु /आिा

वििे न्र बहार्दुि चन्र्द,

पर्दिबहार्दुि/

बेर्दकोि -४, कञ्चनपुि

िागिथी

बाजे
ििन

सिफारिश िएको कायाालय
जल उत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रण
डिसिजि कायाालय ििं. २१ जुम्ला

बैकञ्जपपक उम्िेर्दिाि :
क्र.िं .
१

िोल नं.
३३००६२

(विष्णुप्रिार्द उपाध्याय)
नायि िुब्बा

उम्िेर्दिािको नाि
कलिाज न्यौपाने

ठे गाना
िाथकोि -१, कासलकोि

(िीनबहार्दुि थापाक्षेत्री)
शाखा असधकृि

बाबु/आिा
अविलाल/निुना

बाजे
कााँशीिाि

(पूणि
ा ान श्रे ष्ठ)
सनर्दे शक

लोक सेवा आयोग

मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत
सिफारिश उम्िेर्दिािहरुको एकिुष्ट योग्यिाक्रि िूची
िूचना नं. २१४/०७४-७५,

सिसि २०७४/१०/०६ गिे

यि सनर्दे शनालयको सनम्न विज्ञापन नम्ििका नेपाल इञ्जिसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििूह, इरिगेशन उपििूह, िाजपत्र अनंवकि प्रथि
श्रे णी, िबइञ्जिसनयि पर्दिं ख्या ११(एघाि) को सनयुञ्जिका लासग सिफारिश िएका उम्िेर्दिािहरुले प्राप्त गिे को कुल अङ्कको

आधाििा कायि हुने खुला ि ििािेशी ििूहको एकिुष्ट योग्यिाक्रि सिसि २०७४/१०/०६ को सनणायानुिाि िम्बञ्जन्धि िबैको
जानकािीका लासग प्रकाशन गरिएको छ ।

उम्िेर्दिािको नािथि

विज्ञापन नं.

योग्यिाक्रि

िोल नं.

१

३३०२४२

ि ुपेन्र खड्का

१४३४०

खुला

२

३३०२५०

िहार्दे ि जोशी

१४३४०

खुला

३

३३०१३१

िािा प्रशार्द िट्ट

१४३४०

खुला

४

३३०११८

ज्ञानेन्र सिं ह

१४३४०

खुला

५

३३००२६

असनल प्रिार्द चौहान

१४३४०

खुला

६

३३०२०३

प्रकाश न्यौपाने

१४३४०

खुला

७

३३०००६

नविन थापा

१४३४२

आ.ज.

८

३३०२११

प्रिाकि कुिाि िहिो

१४३४३

िधेिी

९

३३०२२७

सबिे न्र बहार्दुि चन्र्द

१४३४५

अपाङ्ग

१०

३३०३३६

शाञ्जन्ि असधकािी

१४३४१

िवहला

११

३३०१७१

निविि नेपाली

१४३४४

र्दसलि

०७३-७४

वकसिि

सिफारिश िएको कायाालय
ससिंिाइ ववकास डिसिजि,
प्यठ
ू ाि

जल उत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रण
डिसिजि कायाालय ििं. १ ९ प्यूठाि
ससिंिाइ ववकास सबडिसिजि,
बााँके
ससिंिाइ ववकास सबडिसिजि,
कासलकोट
िस
ू मगत जलससिंिाइ ववकास डिसिजि,
बााँके

जल उत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रण
डिसिजि कायाालय ििं. २१ जुम्ला
जल उत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रण

डिसिजि कायाालय ििं. २१ जुम्ला
जल उत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रण

डिसिजि कायाालय ििं. १ ९ प्यूठाि
जल उत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रण

डिसिजि कायाालय ििं. २१ जुम्ला
ससिंिाइ ववकास सबडिसिजि,
मुगु

श्जल्ला िस
ू िंरक्षण कायाालय,
रोल्पा

नोि :-

१. िासथ उपलेञ्जखि विज्ञापनको अन्िििािाािा िञ्जम्िसलि उम्िेर्दिािहरुले प्राप्त गिे को कूल प्राप्ताङ्क िम्बञ्जन्धि उम्िेर्दिािले यो नसिजा प्रकाशन
िएको सिसिले ७ दर्दनपसछ अको ७ दर्दनिम्ि आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेन ा िवकनेछ
।

२. सिफारिश िएका उम्िेर्दिािहरुलाई सिसि २०७४/१०/०९ गिे दर्दनको ३:०० बजे सिफारिश पत्र दर्दइनेछ ।

(विष्णुप्रिार्द उपाध्याय)
नायि िुब्बा

(िीनबहार्दुि थापाक्षेत्री)
शाखा असधकृि

(पूणि
ा ान श्रे ष्ठ)
सनर्दे शक

