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सिपारयश िम्फन्धी िचुना 

िूचना नं. ८६/०७३-७४,   सभसि २०७३/९/३ 
 
 

मि सनरे्दशनारमको वि.नं.  १४३५८/०७२-७३ (खरुा), नेऩार इञ्जिनियररङ िेिा, जजमोरोजी िभूह,  जनयर 
जजमोरोजी उऩिभूह, याजऩत्र अनंवकि  प्रथभ शे्रणी , टेञ्निकऱ असिष्टेण्ट ऩर्दिंख्मा १(एक) का रासग सरइएको अन्ियिािााभा 
उऩजथथि ३(िीन) जना उम्भेर्दिायहरुभध्मे सरजखि ऩयीक्षा,  अन्ियिािाा य शैजक्षक मोग्मिाको प्राप्ताङ्क िभेिका आधायभा सनम्न 
फभोजजभ मोग्मिाक्रभ कामभ हनु आएकोरे िपर उम्भेर्दिायराई सनमजुिका रासग सनम्न कामाारमभा सिपारयश गरयएको छ, 
िाथै फैकजपऩक िूची य सनजाभिी िेिा ऐन, २०४९ को र्दपा ११ अनिुाय अथथामी सनमजुिको प्रमोजनाथा िऩसिर फभोजजभ 
िूची कामभ हनु आएको व्महोया िम्फजन्धि िफैको जानकायीका रासग मो िूचना प्रकाशन गरयएको छ । 
 
 

मोग्मिाक्रभ योर नं. उम्भेर्दिायको नाभ य ठेगाना फाफ ु आभा फाजे सिपारयश कामाारम 

१ ३३००१२ 
मिोि विष्ट, 
षडानन्द -३, बोजऩुय 

ओभफहादयु मभठीभामा तरुाफहादयु 
बूकम्ऩ भाऩन केन्र,  
सुरे्खत 

 

बैकञ्पिक उम्मेदिार : 
क्र.िं. रोऱ िं. उम्मेदिारको िाम र ठेगािा बाबु आमा बािे 
१ ३३००१० प्रकाश ज्ञवारी,  ग्वादी -६, गुल्भी जवाहयरार गोभादेवी इच्छायाभ 

 

अस्थायी उम्मेदिारहरु : 
क्र.िं. रोऱ िं. उम्मेदिारको िाम  बाबु बािे 
१ ३३००१५ सुददऩ रम्सार गगयी नायामण मशवप्रसाद 
२ ३३००१३ सववन शभाा ढुण्डीयाज फारायाभ 
३ ३३०००४ झयेन्र के.सी. नागेन्रप्रसाद कटकफहादयु 

 
 

 

 

 

 

  

 

ऱोक िेिा आयोग 
मध्यिञ्चिमाजिऱ के्षत्रीय निदेशिाऱय, िुरे्खत  

( विष्णपु्रिार्द उऩाध्माम ) 
नामि िबु्फा 

 

( ऩूणाभान शे्रष्ठ ) 
सनरे्दशक 

( बयि खनार ) 
शाखा असधकृि 
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सिपारयश िम्फन्धी िचुना 
िूचना नं. ८७/०७३-७४,   सभसि २०७३/९/३ 

 
 

मि सनरे्दशनारमको वि.नं.  १४३५९/०७२-७३ (भधेिी), नेऩार इञ्जिनियररङ िेिा, जजमोरोजी िभूह,  जनयर 
जजमोरोजी उऩिभूह, याजऩत्र अनंवकि  प्रथभ शे्रणी , टेञ्निकऱ असिष्टेण्ट ऩर्दिंख्मा १(एक) का रासग सरइएको अन्ियिािााभा 
उऩजथथि १(एक) जना उम्भेर्दिाय को सरजखि ऩयीक्षा,  अन्ियिािाा य शैजक्षक मोग्मिाको प्राप्ताङ्क िभेिका आधायभा िपर हनु 
आएकोरे सनजराई सनमजुिका रासग सनम्न कामाारमभा सिपारयश गरयएको  व्महोया िम्फजन्धि िफैको जानकायीका रासग मो 
िूचना प्रकाशन गरयएको छ । 
 
 

मोग्मिाक्रभ योर नं. उम्भेर्दिायको नाभ य ठेगाना फाफ ु आभा फाजे सिपारयश कामाारम 

१ ३३०००२ 
िन्दा िाह, 
जटहया -८, यौतहट 

इन्रजीत सुभान्न्त मसवा जोगेन्र 
बूकम्ऩ भाऩन केन्र,  
सुरे्खत 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

ऱोक िेिा आयोग 
मध्यिञ्चिमाजिऱ के्षत्रीय निदेशिाऱय, िुरे्खत  

( विष्णपु्रिार्द उऩाध्माम ) 
नामि िबु्फा 

 

( ऩूणाभान शे्रष्ठ ) 
सनरे्दशक 

( बयि खनार ) 
शाखा असधकृि 

 



 

पोन न.ं ०८३ -५२०१०६ य ५२५५०६, फ्माक्स न.ं ०८३ -५२१८०३, Website : www.psc.gov.np 

 

 

सिफाररश उम्मेदिारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम िुिी 

िूचना नं. ८८/०७३-७४   सभसि २०७३/९/३ 
 

मि सनरे्दशनारमको सनम्न विज्ञाऩन नम्ियका नेऩार नेऩार इञ्जिनियररङ िेिा, जजमोरोजी िभूह, जनयर जजमोरोजी उऩिभूह, 
याजऩत्र अनंवकि प्रथभ शे्रणी, टेञ्निकऱ असिष्टेण्ट ऩर्दभा सनमजुिका रासग सिपारयश बएका उम्भेर्दिायहरुरे प्राप्त गयेको कुर 
अङ्कको आधायभा कामभ हनुे खरुा/िभािेशी िभूहको एकभषु्ट मोग्मिाक्रभ  सभसि २०७३/९/३ को सनणामानिुाय िम्फजन्धि 
िफैको जानकायीका रासग प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

योग्यता  
क्रम िं. 

रोऱ िं. उम्मेदिारको िाम 
सिफाररश वि.िं. 

०७२-७३ 
ककसिम सिफाररश भएको कायााऱय 

१ ३३००१२ भनोज ववष्ट, १४३५८ रु्खरा बूकम्ऩ भाऩन केन्र, सुरे्खत  

२ ३३०००२ चन्दा साह, १४३५९ भधेसी बूकम्ऩ भाऩन केन्र, सुरे्खत  

 

 

 

 

ऱोक िेिा आयोग 
मध्यिञ्चिमाजिऱ के्षत्रीय निदेशिाऱय, िरेु्खत 

 

( विष्णपु्रिार्द उऩाध्माम ) 
नामि िबु्फा 

 

( ऩूणाभान शे्रष्ठ ) 
सनरे्दशक 

( बयि खनार ) 
शाखा असधकृि 

 


