
 
 लोक सेवा आयोग 

 

 

सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगर 
फोनः 083-520106 525506,  फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np 

 

ससफारिश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. 58/०७५-७६,   सिसि २०७५/0५/30 

 
 

यस कायाालयको वि.नं. १४325/०७४-७५(खलुा), नेपाल विविध सेिा, िाजपत्र अनंवकि प्रथि शे्रणी, कम््यूटि अपिेटि 
पदसंख्या 4(चाि) का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्थथि 9(नौ) जना उम्िेदिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, प्रयोिात्िक पिीक्षा, 
अन्िििािाा ि शैस्क्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क सिेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले एकिषु्ट योग्यिाक्रि 
ि सनजहरुको िोजाईको प्राथसिकिाका आधाििा सनयसु्िका लासि सनम्न कायाालयिा ससफारिश िरिएको छ, साथै बैकस्पपक 
सूची ि सनजाििी सेिा ऐन, २०४९ को दफा ११ अनसुाि अथथायी सनयसु्िको प्रयोजनाथा िपससल बिोस्जि कायि हनु आएको 
व्यहोिा सम्बस्न्धि सबैको जानकािीका लासि यो सूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

ससफारिश उम्िेदिािहरु : 
योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेदिािको नाि ि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे ससफारिश िरिएको कायाालय 

१ 330085 
किल सबष्ट, 
िाििकोट -5, दैलेख 

इन्रबहादिु/ 
कृष्णा 

ददिे 
िालपेि कायाालय,  
िेहेलकुना, सखेुि 

2 330269 
नािायण कुिाि आचाया, 
िीिेन्रनिि -1, सखेुि 

िविलाल/ 
िलुसी 

रत्नाखर 
नापी कायाालय,  
िेहेलकुना, सखेुि 

3 330329 
प्रिे बढुाथोकी, 
कालािाउँ -7, सपयान 

सिलक / 
झपुी 

िलुािाि 
िालपोि कायाालय,  
िलुरिया, बददाया 

4 330755 
सबजय के.सी., 
शान्िीनिि -1, दाङ 

सिनबहादिु/ 
रुपा 

िेहििान 
स्जपला प्रशासन कायाालय, 
दाङ अन्िििि 

 
 

बैकस्पपक उम्िेदिािहरु : 
क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे 
१ 330116 खिेन्र भण्डािी सभिदत्त -5, कञ्चनपिु काल ुससंह/िोििी देिी पटुुक ससंह 

२ 330641 आदशा के.सी. बडािाउँ -5, सपयान रिखेश्वोि/ने्टे वपउिि 
 

अथथायी उम्िेदिािहरु : 
क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि  बाब ु बाजे 
1 330899 वहिाल बथनेि बालािाि  एकबहादिु 

 

 

 
  
( विष्णपु्रसाद उपाध्याय ) 

नायि सबु्बा 
( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.कायाालय प्रिखु 

यालय 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 

( लोकप्रसाद िेग्िी ) 
केन्रीय प्रसिसनसध 



 
 लोक सेवा आयोग 

 

 

सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगर 
फोनः 083-520106 525506,  फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np 

 

ससफारिश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. 59/०७5-७6,   सिसि २०७5/5/30 

 
 
 
 

यस कायाालयको वि.नं. १४326/०७४-७५(िवहला), नेपाल विविध सेिा, िाजपत्र अनंवकि प्रथि शे्रणी, कम््यूटि अपिेटि 
पदसंख्या १(एक) का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्थथि 8(आठ) जना उम्िेदिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, प्रयोिात्िक 
पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क सिेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले एकिषु्ट 
योग्यिाक्रि ि सनजको िोजाईका आधाििा सनयसु्िका लासि सनम्न कायाालयिा ससफारिश िरिएको छ । साथै देहायको बैकस्पपक 
सूची कायि हनु आएको व्यहोिा सम्बस्न्धि सबैको जानकािीका लासि यो सूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

ससफारिश उम्िेदिाि : 
योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेदिािको नाि ि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे ससफारिश िरिएको कायाालय 

१ 330733 
पषु्पा के.सी., 
घोिाही -15, दाङ 

टेकबहादिु / 
सिुजििी 

भािीिाि 
िोपपा स्जपला अदालि, 
िोपपा 

 
बैकस्पपक उम्िेदिाि : 

क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे 
१ 330634 असििा कुिािी चन्द िोिनपानी -9, दैलेख िप्तबहादिु/टीकादेिी सनलबहादिु 

 
 

  

( विष्णपु्रसाद उपाध्याय ) 
नायि सबु्बा 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.कायाालय प्रिखु 

यालय 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 

( लोकप्रसाद िेग्िी ) 
केन्रीय प्रसिसनसध 



 
 लोक सेवा आयोग 

 

 

सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगर 
फोनः 083-520106 525506,  फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np 

 

ससफारिश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. 60/०७5-७6,   सिसि २०७5/5/30 

 
 
 
 

यस कायाालयको वि.नं. १४327/०७४-७५(आददिासी/जनजासि), नेपाल विविध सेिा, िाजपत्र अनंवकि प्रथि शे्रणी, कम््यूटि 
अपिेटि पदसंख्या १(एक) का लासि सलइएको अन्िििािाािा उपस्थथि 8(आठ) जना उम्िेदिािहरुिध्ये सलस्खि पिीक्षा, 
प्रयोिात्िक पिीक्षा, अन्िििािाा ि शैस्क्षक योग्यिाको प्राप्ताङ्क सिेिका आधाििा सनम्न बिोस्जि योग्यिाक्रि कायि हनु आएकोले 
एकिषु्ट योग्यिाक्रि ि सनजको िोजाईका आधाििा सनयसु्िका लासि सनम्न कायाालयिा ससफारिश िरिएको छ । साथै देहायको 
बैकस्पपक सूची कायि हनु आएको व्यहोिा सम्बस्न्धि सबैको जानकािीका लासि यो सूचना प्रकाशन िरिएको छ । 
 

ससफारिश उम्िेदिाि : 
योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेदिािको नाि ि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे ससफारिश िरिएको कायाालय 

१ 330536 
संस्जि कुिाि चौधिी, 
डिुरिया -1, िौिहट 

देिानन्द / 
ससिाला देिी 

स्शि 
स्जपला प्रशासन कायाालय, 
बाँके  

 
बैकस्पपक उम्िेदिाि : 

क्र.सं. िोल नं. उम्िेदिािको नाि ठेिाना बाब/ुआिा बाजे 
१ 330410 िाधि चौधिी िानपकडी -9, रुपन्देही दलबहादिु / िलुजािी जिनुा 

 
 

  
( विष्णपु्रसाद उपाध्याय ) 

नायि सबु्बा 
( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.कायाालय प्रिखु 

यालय 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 

( लोकप्रसाद िेग्िी ) 
केन्रीय प्रसिसनसध 



 
 लोक सेवा आयोग 

 

 

सुरे्खत कायाालय, वीरेन्द्रनगर 
फोनः 083-520106 525506,  फ्याक्सः 083-521803, Website: www.psc.gov.np, Email: midwestern@psc.gov.np 

 

 
सूचना नं. 61/०७5-७6,   सिसि २०७5/5/30 

 

ससफारिश भएका उम्िेदिािहरुको एकिषु्ट योग्यिाक्रि सूची  

 

यस कायाालयको सनम्न विज्ञापन नम्ििका नेपाल विविध सेिा, िाजपत्र अनंवकि प्रथि शे्रणी, कम््यूटि अपिेटि 
पदसंख्या ४(चाि) िा ससफारिश भएका उम्िेदिािहरुले प्राप्त ििेको कुल अङ्कको आधाििा कायि हनेु खलुा/सिािेशी 
सिूहको एकिषु्ट योग्यिाक्रि सिसि २०७5/5/30 को सनणायानसुाि सम्बस्न्धि सबैको जानकािीका लासि प्रकाशन 
िरिएको छ ।  

 

योग्यिाक्रि िोल नं. उम्िेदिािको नाि थि 
विज्ञापन नं. 
(074-75) वकससि ससफारिश भएको कायाालय 

१ 330085 किल सबष्ट 14325 खलुा िालपोि कायाालय, िेहेलकुना, सखेुि 

२ 330269 नािायण कुिाि आचाया 14325 खलुा नापी कायाालय, िेहेलकुना, सखेुि 

3 330329 प्रिे बढुाथोकी 14325 खलुा िालपोि कायाालय, िलुरिया, बददाया 

4 330536 संस्जि कुिाि चौधिी 14327 आ./ज. स्जपला प्रशासन कायाालय, बाँके 

5 330755 सबजय के.सी. 14325 खलुा स्जपला प्रशासन कायाालय, दाङ अन्िििि  

6 330733 पषु्पा के.सी. 14326 िवहला िोपपा स्जपला अदालि, िोपपा 

 
नोट :- 

१. उपलेस्खि विज्ञापनहरुिा सलस्खि पिीक्षाबाट अन्ििाािााको लासि छनौट भई अन्ििाािाािा सस्म्िसलि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप्त 
ििेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्न्धि उम्िेदिािहरुले यो नसिजा प्रकाशन भएको सिसिले ७ ददनपसछ अको ७ ददनसम्ि आयोिको 
Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोिा सिेि जानकािी ििाइन्छ । 

२. अथथायी सनयसु्िको लासि बैकस्पपक उम्िेदिािलाई पवहलो प्राथसिकिा हनुेछ ।  
३.  ससफारिश भएका उम्िेदिािहरुलाई सिसि २०७५/6/1 ििे ददनको ३:00 बजेपसछ ससफारिश पत्र ददइनेछ । 

 

( विष्णपु्रसाद उपाध्याय ) 
नायि सबु्बा 

( पूणािान शे्रष्ठ ) 
सन.कायाालय प्रिखु 

यालय 

( भिि खनाल ) 
शाखा असधकृि 

( लोकप्रसाद िेग्िी ) 
केन्रीय प्रसिसनसध 

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user

