लोक सेवा आयोग

मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिफारिश िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. १६७/०७४-७५, सिसि २०७४/०९/२२ गिे
यि सनर्दे शनालयको वि.नं. १४३३३/०७३-७४ (खुला), नेपाल इञ्जिसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििूह, हाइिे उपििूह, िाजपत्र अनंवकि
प्रथि श्रे णी, िबइञ्जिसनयि पर्दिं ख्या ४(चाि) का लासग सलइएको अन्िििािाािा उपञ्जथथि ६(छ) 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 िबैको जानकािीका लासग यो िूचना
प्रकाशन गरिएको छ ।
सिफारिश उम्िेर्दिािहरु :
यो.क्र.नं.

िोल नं.

१

३३०४४९

२

३३०१७१

३

३३००४९

४

३३०४१३

उम्िेर्दिािको नाि ि ठे गाना

बाबु/आिा

विजय िे ग्िी,

नािायणप्रिार्द/

िुलिीपुि -६, र्दाङ

पुष्पा

टोप नािायण पौिेल,

र्दािप्रिार्द/

गुिााकोट -२, िुखेि

होिकली

इन्रिाज जोशी,

नन्र्दािपलि/

ुा ा
ब्रह्मर्दे ि -८, र्दाचल

लालिीि/

कासलकाथथान -४, िोटी

सिफारिश गरिएको कायाालय
सिसिजन ििक कायाालय,

हेिलाल

र्दाङ
सिसिजन ििक कायाालय,

चक्रपाणी

नारु र्दे िी

िाजेश िाउाँर्द,

बाजे

िुखेि
सिसिजन ििक कायाालय,

लालीर्दत्त

बााँके
सिसिजन ििक कायाालय,

किबीि

िािा र्दे िी

बााँके

बैकञ्जपपक उम्िेर्दिािहरु :
क्र.नं.

िोल नं.

उम्िेर्दिािको नाि

ठे गाना

बाबु/आिा

बाजे

१

३३०३३५

ि ुपेन्र खड्का

सछिाङ्ग -२, रुकुि

रुपलाल/लक्ष्िी

जगिीि

२

३३०५५३

वहिालय शिाा

श्रीगाउाँ -७, र्दाङ

बािर्दे ि/िीिा

खड्गपाणी

अथथायी उम्िेर्दिािहरु :
क्र.नं.

िोल नं.

१

३३०१८८

िुपिीिाि पोख्रेल

िुपकािाि

थानेश्वि

२

३३००७८

किनसिं ह िहि

वकिनसिं ह

गौिसिं ह

(विष्णुप्रिार्द उपाध्याय)
नायि िुब्बा

उम्िेर्दिािको नाि

बाबुको नाि

(िीनबहार्दुि थापाक्षेत्री)
केन्रीय प्रसिसनसध

बाजेको नाि

िाजु ित्याल

केन्रीय प्रसिसनसध

पूणि
ा ान श्रे ष्ठ
सनर्दे शक

लोक सेवा आयोग

मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिफारिश िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. १६८/०७४-७५,

सिसि २०७४/०९/२२ गिे

यि सनर्दे शनालयको वि.नं. १४३३४/०७३-७४(िवहला), नेपाल इञ्जिसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििूह, हाइिे 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.

उम्िेर्दिािको नािथि ि ठे गाना

१

३३०४३७

बाबु /आिा

लसलिा बोगटी,

हं ििाज/

दर्दपायल सिलगढी -१, िोटी

लक्ष्िी र्दे िी

बाजे
निसिं ह

सिफारिश िएको कायाालय
सिसिजन ििक कायाालय,
िुखेि

बैकञ्जपपक उम्िेर्दिाि :
क्र.नं.

िोल नं.

१

३३०३४९

(विष्णुप्रिार्द उपाध्याय)
नायि िुब्बा

उम्िेर्दिािको नाि
िििा िािि

ठे गाना
लाम्रा -१, जुम्ला

(िीनबहार्दुि थापाक्षेत्री)
केन्रीय प्रसिसनसध

बाबु/आिा
सििबहार्दुि/िाििाया

िाजु ित्याल
केन्रीय प्रसिसनसध

बाजे
पुिे

पूणि
ा ान श्रे ष्ठ
सनर्दे शक

लोक सेवा आयोग

मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिफारिश िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. १६९/०७४-७५,

सिसि २०७४/०९/२२ गिे

यि सनर्दे शनालयको वि.नं. १४३३५/०७३-७४(आदर्दिािी/जनजासि), नेपाल इञ्जिसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििूह, हाइिे 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
बैकञ्जपपक िूची कायि हुन आएको व्यहोिा िम्बञ्जन्धि िबैको जानकािीका लासग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
सिफारिश उम्िेर्दिाि :
योग्यिाक्रि
१

िोल नं.

उम्िेर्दिािको नािथि ि ठे गाना

३३०४४२

बाबु /आिा

लोकेन्र बुढा,

पुनािाि/

चौखाबाङ्ग -५, रूकुि

गोिसि

बाजे
लालबहार्दुि

सिफारिश िएको कायाालय
सिसिजन ििक कायाालय,
जुम्ला

बैकञ्जपपक उम्िेर्दिाि :
क्र.नं.

िोल नं.

१

३३०००६

(विष्णुप्रिार्द उपाध्याय)
नायि िुब्बा

उम्िेर्दिािको नाि
नविन थापा

ठे गाना

बाबु/आिा

सत्रपुिािुन्र्दिी -२, िोपपा

नन्र्दबहार्दुि/विष्णुकला

(िीनबहार्दुि थापाक्षेत्री)
केन्रीय प्रसिसनसध

िाजु ित्याल

केन्रीय प्रसिसनसध

बाजे
ित्नबहार्दुि

पूणि
ा ान श्रे ष्ठ
सनर्दे शक

लोक सेवा आयोग

मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत

सिफारिश िम्बन्धी िूचना
िूचना नं. १७०/०७४-७५

सिसि २०७४/०९/२२ गिे

यि सनर्दे शनालयको वि.नं. १४३३६/०७३-७४(िधेिी), नेपाल इञ्जिसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििूह, हाइिे 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 बैकञ्जपपक िूची
कायि हुन आएको व्यहोिा िम्बञ्जन्धि िबैको जानकािीका लासग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
सिफारिश उम्िेर्दिाि :
योग्यिाक्रि

िोल नं.

उम्िेर्दिािको नािथि ि ठे गाना

१

३३०१८७

बाबु /आिा

िुलिी यार्दि,

ञ्जशििचन /

िगिानपुि -७, कवपलिथिु

िविसत्र र्दे िी

बाजे

सिफारिश िएको कायाालय
सिसिजन ििक कायाालय,

सत्रिेणी प्रिार्द

प्यूठान

बैकञ्जपपक उम्िेर्दिाि :
क्र.नं.

िोल नं.

१

३३०१२३

(विष्णुप्रिार्द उपाध्याय)
नायि िुब्बा

उम्िेर्दिािको नाि
गणेश कुिाि िहिो

ठे गाना

बाबु/आिा

िािगोपालपुि -५, िहोत्तिी

(िीनबहार्दुि थापाक्षेत्री)
केन्रीय प्रसिसनसध

लक्ष्िी/िुर्दािा

िाजु ित्याल

केन्रीय प्रसिसनसध

बाजे
िहाविि

पूणि
ा ान श्रे ष्ठ
सनर्दे शक

लोक सेवा आयोग

मध्यपश्चिमाञ्िल क्षेत्रीय निर्दे शिालय, सर्ख
ु ेत
सिफारिश उम्िेर्दिािहरुको एकिुष्ट योग्यिाक्रि िूची
िूचना नं. १७१/०७४-७५,

सिसि २०७४/०९/२२ गिे

यि सनर्दे शनालयको सनम्न विज्ञापन नम्ििका नेपाल इञ्जिसनयरिङ्ग िेिा, सिसिल ििूह, हाइिे उपििूह, िाजपत्र अनंवकि प्रथि श्रे णी,
िबइञ्जिसनयि पर्दिं ख्या ७(िाि) को सनयुञ्जिका लासग सिफारिश िएका उम्िेर्दिािहरुले प्राप्त गिे को कुल अङ्कको आधाििा कायि
हुने खुला ि ििािेशी ििूहको एकिुष्ट योग्यिाक्रि सिसि २०७४/०९/२२ को सनणायानुिाि िम्बञ्जन्धि िबै को जानकािीका
लासग प्रकाशन गरिएको छ ।
उम्िेर्दिािको नािथि

विज्ञापन नं.

यो.क्र.नं.

िोल नं.

१

३३०४४९

विजय िे ग्िी

१४३३३

खुला

सिसिजन ििक कायाालय, र्दाङ

२

३३०१७१

टोप नािायण पौिेल

१४३३३

खुला

सिसिजन ििक कायाालय, िुखेि

३

३३००४९

इन्रिाज जोशी

१४३३३

खुला

सिसिजन ििक कायाालय, बााँके

४

३३०४१३

िाजेश िाउाँर्द

१४३३३

खुला

सिसिजन ििक कायाालय, बााँके

५

३३०४३७

लसलिा बोगटी

१४३३४

िवहला

सिसिजन ििक कायाालय, िुखेि

६

३३०१८७

िुलिी यार्दि

१४३३६

िधेिी

सिसिजन ििक कायाालय, प्यूठान

७

३३०४४२

लोकेन्र बुढा

१४३३५

आ.ज.

सिसिजन ििक कायाालय, जुम्ला

०७३-७४

वकसिि

सिफारिश िएको कायाालय

नोट :-

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
बाट हे न ा िवकने छ ।

२. सिफारिश िएका उम्िेर्दिािहरुलाई सिसि २०७४/०९/२५ गिे दर्दनको ३:०० बजे सिफारिश पत्र दर्दइनेछ ।

(विष्णुप्रिार्द उपाध्याय)
नायि िुब्बा

(िीनबहार्दुि थापाक्षेत्री)
केन्रीय प्रसिसनसध

िाजु ित्याल
केन्रीय प्रसिसनसध

पूणि
ा ान श्रे ष्ठ
सनर्दे शक

