
 
 

सिफारिश भएका उम्मेदवािहरुको एकमषु्ट योग्यताक्रम िूची : 
िूचना नं. १४६/०७३-७४,      समसत २०७३/१०/१६ 

 

यि सनदेशनालयको सनम्न ववज्ञापन नम्विका नेपाल ववववध िेवा, िाजपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणी, कम््यटुि अपिेटि पदमा सिफारिश 
भएका उम्मेदवािहरुले प्राप्त गिेको कुल अङ्कको आधािमा कायम हनेु खलुा/िमावेशी िमूहको एकमषु्ट योग्यताक्रम समसत 
२०७३/१०/१६ को सनणणयानिुाि िम्बन्धधत िबैको जानकािीका लासग प्रकाशन गरिएको छ ।  

यो.क्र. िोल नं. उम्मेदवािको नाम 
सिफारिश वव.नं. 
०७२-७३ 

वकसिम सिफारिश गरिएको कायाणलय 

१ ३३०६८५ िोवहत वस्नेत १४३९७ खलुा मालपोत कायाणलय, तलु्िीपिु, दाङ 

२ ३३०७२६ ववष्ण ुप्रिाद िवेुदी १४३९७ खलुा बान्णज्य कायाणलय, बााँके 
३ ३३०७६१ श्रीमन पोख्रले १४३९७ खलुा न्जल्ला सनवाणचन कायाणलय, िोल्पा 
४ ३३०५४८ महेश िाज िापकोटा १४३९७ खलुा सिंचाइ ववकाि िब-सिसभजन, बााँके 

५ ३३०३०२ धनकृष्ण बढुवाल १४३९७ खलुा न्जल्ला सनवाणचन कायाणलय, मगु ु
६ ३३०५१२ भवुन कुमाि बढुामगि १४३९७ खलुा सिंचाइ ववकाि सिसभजन, िोल्पा 
७ ३३०२३५ ढकबहादिु अजेल १४३९७ खलुा िहकािी प्रन्शक्षण तथा सिसभजन कायाणलय, बााँके 
८ ३३०६५७ िाम प्रिाद महतो १४४०० मधेिी कोष तथा लेखा सनयधत्रक कायाणलय, ्यूठान 
९ ३३०६७१ रुद्र बहादिु भण्िािी १४३९७ खलुा मालपोत कायाणलय, िाजापिु, बर्दणया 
१० ३३०१४७ गणेश खड्का १४३९७ खलुा सिंचाइ ववकाि िब-सिसभजन, बर्दणया 
११ ३३०६५० िाम कुमाि खत्री १४३९७ खलुा िल्यान न्जल्ला अदालत, िल्यान 

१२ ३३०६६८ िीना िाई १४३९८ मवहला न्जल्ला स्वास््य कायाणलय, कालीकोट 

१३ ३३०७३१ शम्भ ुचौधिी १४३९७ खलुा न्जल्ला प्राववसधक कायाणलय, बर्दणया 
१४ ३३०३८८ पषु्कि िाज बस्नेत १४३९७ खलुा बााँके िाविय सनकुञ्ज कायाणलय, ओभिी, बााँके  
१५ ३३०६९६ लभलाइट वली १४४०१ अपाङ्ग न्जल्ला प्राववसधक कायाणलय, ्यूठान 
१६ ३३०५२१ मदन िावत १४३९७ खलुा न्जल्ला प्राववसधक कायाणलय, िल्यान 
१७ ३३०१७७ चधद्र बहादिु मन्धदि १४३९९ आ./ज. न्जल्ला प्राववसधक कायाणलय, दैलेख 
१८ ३३०२०३ जीवन केशि खनाल १४३९७ खलुा बर्दणया िाविय सनकुञ्ज कायाणलय, ठाकुिद्वािा, बर्दणया 
१९ ३३०३०९ धमण बहादिु बढुा १४३९७ खलुा कृष्णिाि िंिक्षण क्षेत्र कायाणलय, खैिापिु, बर्दणया 
२० ३३०४७६ सबि प्रताप पनु १४३९९ आ./ज. न्जल्ला प्राववसधक कायाणलय, जाजिकोट 
२१ ३३०२५९ र्दक्षा भण्िािी १४३९८ मवहला सिंचाइ ववकाि िब-सिसभजन, मगु ु
२२ ३३०४६९ सबनोद चौधिी १४३९९ आ./ज. न्जल्ला प्राववसधक कायाणलय, कालीकोट 
२३ ३३०२४४ तलु्िी चौधिी १४३९८ मवहला सिंचाइ ववकाि िब-सिसभजन, हमु्ला 
२४ ३३०४८७ बजृ लाल चौधिी १४३९९ आ./ज. न्जल्ला प्रशािन कायाणलय, कालीकोट 

 

द्रष्टव्य: मासथ उल्लेन्खत ववज्ञापनहरुको सलन्खत पिीक्षाबाट उत्तीणण भई अधतिवाताणमा िन्म्मसलत उम्मेदवािहरुले आफ्नो कूल प्राप्ताङ्क यो नसतजा 
प्रकाशन भएको समसतले ७ र्दनपसछ अको ७ र्दनिम्म आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user मा हेनण िवकन े
व्यहोिा िमेत जानकािी गिाइधछ । 
 
 

 
 

 

लोक सेवा आयोग 
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय श्चिर्दशेिालय, सरु्खेत 

 

( भित खनाल ) 

शाखा असधकृत 

( पूणणमान शे्रष्ठ ) 
सनदेशक 

( प्रमेकुमाि पोखिेल ) 

केधद्रीय प्रसतसनसध 


