
सूचना न.ं १०६/०७४-७५

यो.क्र. न.ं रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजको नाम ससफाररश गररएको कायाालय

१ ३००२१८ लििाराम ढकाि मािारानी-९, सुरे्खत । दधिराम/कृष्ण किी विष्णुबल्िभ श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, दाङ ।

२ ३००२३१ िगबहादरु क.सी. प्िाङ-४, रुकुम । टिकाराम/ग मार्ा रणु श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, रुकुम ।

३ ३०००४० खर्खमबहादरु र्खड्का कम्दी-९, बााँक । टहरािाि/िानकी कुमारी विनाराम श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, दाङ ।

४ ३०००४२ खर्खमराि किर लििाङ-७,र ल्पा । िािबहादरु/सुनन खर्खमिाि श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, र ल्पा ।

५ ३००१०९ िमाराि बुढा श्रीनगर-८, मुगु । हंशबहादरु/झुपा चन्द्रबहादरु श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, दाङ ।

६ ३००२४६ सुननि क.सी. कालिमािी काल्च-८, सल्र्ान । घनश्र्ाम/बिमती पूणाबहादरु श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, दाङ ।

७ ३००००५ अमरबहादरु विष्ि नििाङ-७, रुकुम । महाविर/अमतृा तस श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, रुकुम ।

८ ३००१६९ महन्द्र बब.सी. र्ख िागाउाँ -६, रुकुम । भद/दकुी हस्त श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, रुकुम ।

९ ३००१४९ बबिर् बुढा नराक ि-५, िुम्िा । रत्निाि/उम्मा िर्िाि श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, सल्र्ान ।

अस्थायी योग्यताक्रम सूची :

क्र. स.ं रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर बाजको नाम
१ ३००२०९ ईश्िर बहादरु र्खत्री मान बहादरु
२ ३००११३ नन्द्दिाि धगरी दिन्द्र
३ ३०००७९ डम्बर बहादरु थापा भक्तबहादरु

                ___________

             (ओमबहादरु र्खड्का)
       ननदेशक

लोक सवा आयोग

नरबहादरु

___________

 (ननमकान्द्त आचार्ा)
ना.सु.

  ___________

  (कमि ज्ञिािी)
शार्खा अधिकृत

ससफाररश योग्यताक्रमः

ठगाना

___________

 (दीपककुमार आचार्ा)
ना.सु.

बाब/ुआमाको नाम

सूचना प्रकाशन लमनतिः २०७४।११।२७

राप्ती अञ्चल कायाालय
तलुसीपुर, दाङ ।

ि कबहादरु
र्ज्ञिाि

र्स कार्ाािर्क  बब.न.ं १४८९१/०७३-७४ (र्खिुा), नपाि िन सिा, िनरि फरष्री समूह, रा.प. अन.ं जददतीर् श्रणी (प्रा.), फरष्िर पदक  माग पद संख्र्ा ९ (न ) का 
िाधग अन्द्तिाातााक  िाधग िन ि भएका १५ (पन्द्र) िना उम्मदिारहरुक  लमनत २०७४।११।०६, ०८ र ०९ गत अन्द्तिााताा संचािन भएक मा उपजस्थत ११ (एघार) 
िना उम्मदिारहरुक  लिखर्खत परीक्षाक  प्राप्ताङ्क,  शक्षक्षक र् ग्र्ताक  श्रणी बापतक  अकं र अन्द्तिाातााक  औषत प्राप्ताङ्क समतक  कूि र् गक  आिारमा 
दहार् बम जिमक  र् ग्र्ताक्रम कार्म हुन आएक ि स्थार्ी ननर्ुजक्तक  िाधग  ननम्न कार्ाािर्हरुमा लसफाररश गन ेगरी लमनत २०७४।११।२७ मा ननणार् भएक  

हुाँदा सम्बजन्द्ित सबक  िानकारीक  िाधग र्  सूचना प्रकाशन गररएक  ि ।



सूचना नं. १०७/०७४-७५
सूचना प्रकाशन लमनतिः २०७४।११।२७

यो.क्र. न.ं रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजको नाम ससफाररश गररएको कायाालय

१ ३००१०५ दिी पुन भिाक्चा-६, रुकुम । गंगाराम/नन्द्दकुमारी िलसाङ श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, रुकुम ।

२ ३०००४९ धगता र्खड्का र्खारा-१,रुकुम । इन्द्रबहादरु/लसता ित श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, रुकुम ।

वकल्पपक योग्यताक्रमः
क्र. न.ं रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजको नाम
१ ३०००२५ कमिा पुन र्ख िागाउाँ -९, रुकुम । चन्द्रबहादरु/मनकिी झुप

                ___________

             (ओमबहादरु र्खड्का)
       ननदेशक

ठगाना

ठगाना

___________

 (ननमकान्द्त आचार्ा)
ना.सु.

___________

 (दीपककुमार आचार्ा)
ना.सु.

  ___________

  (कमि ज्ञिािी)
शार्खा अधिकृत

लोक सवा आयोग
राप्ती अञ्चल कायाालय

तलुसीपुर, दाङ ।

र्स कार्ाािर्क  बब.न.ं १४८९२/०७३-७४ (मटहिा), नपाि िन सिा, िनरि फरष्री समूह, रा.प. अन.ं जददतीर् श्रणी (प्रा.), फरष्िर पदक  माग पद संख्र्ा २ (दईु) 

का िाधग अन्द्तिाातााक  िाधग िन ि भएका ५ (पााँच) िना उम्मदिारहरुक  लमनत २०७४।११।०६, ०८ र ०९ गत अन्द्तिााताा संचािन भएक मा उपजस्थत ३ 
(तीन) िना उम्मदिारहरुक  लिखर्खत परीक्षाक  प्राप्ताङ्क,  शक्षक्षक र् ग्र्ताक  श्रणी बापतक  अकं र अन्द्तिाातााक  औषत प्राप्ताङ्क समतक  कूि र् गक  

आिारमा दहार् बम जिमक  र् ग्र्ताक्रम कार्म हुन आएक ि स्थार्ी ननर्ुजक्तक  िाधग  ननम्न कार्ाािर्मा लसफाररश गन ेगरी लमनत २०७४।११।२७ मा 
ननणार् भएक  हुाँदा सम्बजन्द्ित सबक  िानकारीक  िाधग र्  सूचना प्रकाशन गररएक  ि ।

ससफाररश योग्यताक्रमः



सूचना न.ं १०८/०७४-७५

यो.क्र. न.ं रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजको नाम ससफाररश गररएको कायाालय

१ ३०००९५ टदपन्द्र बुढा झनाम-३, र ल्पा । र्खड्गबहादरु/ढााँिी विरमन श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, प्र्ूठान ।

२ ३००१४२ प्रविन च िरी ढ ढरी-९, बटदार्ा । बुिराम/भ सी विश्राम श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, प्र्ूठान ।

वकल्पपक योग्यताक्रमः
क्र. न.ं रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर बाब/ुआमाको नाम बाजको नाम
१ ३००२३६ शरबहादरु च िरी मानपुर-८, दाङ । ज्र् नतप्रसाद/कालिका मतु

                ___________

             (ओमबहादरु र्खड्का)
       ननदेशक

ठगाना

ठगाना

___________

 (ननमकान्द्त आचार्ा)
ना.सु.

___________

 (दीपककुमार आचार्ा)
ना.सु.

  ___________

  (कमि ज्ञिािी)
शार्खा अधिकृत

ससफाररश योग्यताक्रमः

सूचना प्रकाशन लमनतिः २०७४।११।२७

लोक सवा आयोग
राप्ती अञ्चल कायाालय

तलुसीपुर, दाङ ।

र्स कार्ाािर्क  बब.न.ं १४८९३/०७३-७४ (आ.ि.), नपाि िन सिा, िनरि फरष्री समूह, रा.प. अन.ं जददतीर् श्रणी (प्रा.), फरष्िर पदक  माग पद संख्र्ा २ (दईु) का 
िाधग अन्द्तिाातााक  िाधग िन ि भएका ७ (सात) िना उम्मदिारहरुक  लमनत २०७४।११।०६, ०८ र ०९ गत अन्द्तिााताा संचािन भएक मा उपजस्थत ५ (पााँच) िना 
उम्मदिारहरुक  लिखर्खत परीक्षाक  प्राप्ताङ्क,  शक्षक्षक र् ग्र्ताक  श्रणी बापतक  अकं र अन्द्तिाातााक  औषत प्राप्ताङ्क समतक  कूि र् गक  आिारमा दहार् 
बम जिमक  र् ग्र्ताक्रम कार्म हुन आएक ि स्थार्ी ननर्ुजक्तक  िाधग  ननम्न कार्ाािर्मा लसफाररश गन ेगरी लमनत २०७४।११।२७ मा ननणार् भएक  हुाँदा 
सम्बजन्द्ित सबक  िानकारीक  िाधग र्  सूचना प्रकाशन गररएक  ि ।



सूचना न.ं १०९/०७४-७५
सूचना प्रकाशन लमनतिः २०७४।११।२७

यो.क्र. न.ं रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजको नाम ससफाररश गररएको कायाालय

१ ३००१३१ पुरुष त्तमकुमार झा स नामाई-२, मह त्तरी । शम्भुनारार्ण/सुधिरा दिी ििािर श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, सल्र्ान ।

२ ३००१४० प्रटदपकुमार शमाा गडहि-८, बारा । रामआलशस/क शीिा दिी ठ काइ श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, सल्र्ान ।

वकल्पपक योग्यताक्रमः
क्र. न.ं रोल न.ं उम्मदवारको नाम थर बाब/ुआमाको नाम बाजको नाम
१ ३००२०८ इन्द्रजितकुमार महत िरर्खर-६, िनुषा । रामनारार्ण/स मनी दिी गन र

                ___________

             (ओमबहादरु र्खड्का)
       ननदेशक

ठगाना

ठगाना

___________

 (ननमकान्द्त आचार्ा)
ना.सु.

___________

 (दीपककुमार आचार्ा)
ना.सु.

  ___________

  (कमि ज्ञिािी)
शार्खा अधिकृत

ससफाररश योग्यताक्रमः

लोक सवा आयोग
राप्ती अञ्चल कायाालय

तलुसीपुर, दाङ ।

र्स कार्ाािर्क  बब.न.ं १४८९४/०७३-७४ (मिशी), नपाि िन सिा, िनरि फरष्री समूह, रा.प. अन.ं जददतीर् श्रणी (प्रा.), फरष्िर पदक  माग पद संख्र्ा २ (दईु) 

का िाधग अन्द्तिाातााक  िाधग िन ि भएका ५ (पााँच) िना उम्मदिारहरुक  लमनत २०७४।११।०६, ०८ र ०९ गत अन्द्तिााताा संचािन भएक मा उपजस्थत ३ (तीन) 

िना उम्मदिारहरुक  लिखर्खत परीक्षाक  प्राप्ताङ्क,  शक्षक्षक र् ग्र्ताक  श्रणी बापतक  अकं र अन्द्तिाातााक  औषत प्राप्ताङ्क समतक  कूि र् गक  आिारमा 
दहार् बम जिमक  र् ग्र्ताक्रम कार्म हुन आएक ि स्थार्ी ननर्ुजक्तक  िाधग  ननम्न कार्ाािर्मा लसफाररश गन ेगरी लमनत २०७४।११।२७ मा ननणार् भएक  

हुाँदा सम्बजन्द्ित सबक  िानकारीक  िाधग र्  सूचना प्रकाशन गररएक  ि ।



सूचना न.ं ११०/०७४-७५
सूचना प्रकाशन लमनतिः २०७४।११।२७

यो. क्र. नं. रोल नं. उम्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजको नाम ससफाररश गररएको कायाालय

१ ३०००६७ िर्बहादरु डााँगी बबई-३,  दाङ । भाधगराम/निरुपा आशाराम श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, सल्र्ान ।

वकल्पपक योग्यताक्रमः
क्र. न.ं रोल नं. उम्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजको नाम
१ ३००१४१ प्रबबण पजडडत िमाािती-१, प्र्ूठान । टदिाकर/उलमािा िुकराि

                ___________

             (ओमबहादरु र्खड्का)
       ननदेशक

ठगाना

ठगाना

___________

 (ननमकान्द्त आचार्ा)
ना.सु.

___________

 (दीपककुमार आचार्ा)
ना.सु.

  ___________

  (कमि ज्ञिािी)
शार्खा अधिकृत

ससफाररश योग्यताक्रमः

लोक सवा आयोग
राप्ती अञ्चल कायाालय

तलुसीपुर, दाङ ।

र्स कार्ाािर्क  बब.न.ं १४८९५/०७३-७४ (अपाङ्ग), नपाि िन सिा, िनरि फरष्री समूह, रा.प. अन.ं जददतीर् श्रणी (प्रा.), फरष्िर पदक  माग पद संख्र्ा १ (एक) का 
िाधग अन्द्तिाातााक  िाधग िन ि भएका ५ (पााँच) िना उम्मदिारहरुक  लमनत २०७४।११।०६, ०८ र ०९ गत अन्द्तिााताा संचािन भएक मा उपजस्थत ३ (तीन) िना 
उम्मदिारहरुक  लिखर्खत परीक्षाक  प्राप्ताङ्क,  शक्षक्षक र् ग्र्ताक  श्रणी बापतक  अकं र अन्द्तिाातााक  औषत प्राप्ताङ्क समतक  कूि र् गक  आिारमा दहार् 
बम जिमक  र् ग्र्ताक्रम कार्म हुन आएक ि स्थार्ी ननर्ुजक्तक  िाधग  ननम्न कार्ाािर्मा लसफाररश गन ेगरी लमनत २०७४।११।२७ मा ननणार् भएक  हुाँदा 
सम्बजन्द्ित सबक  िानकारीक  िाधग र्  सूचना प्रकाशन गररएक  ि ।



सूचना न.ं १११/०७४-७५

यो.क्र. नं. रोल नं. उम्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजको नाम ससफाररश गररएको कायाालय

१ ३००२२५ िािकृष्ण न्द्र् पान हााँकु-४, िुम्िा । र्खडानन्द्द/दविकन्द्र्ा श्रीकृष्ण श्री जिल्िा िन कार्ाािर्, सल्र्ान ।

वकल्पपक योग्यताक्रमः
क्र. नं. रोल नं. उम्मदवारको नाम थर बाबु/आमाको नाम बाजको नाम

१ ३०००३२ कृष्ण सिुिाि चन्द्दननाथ-५, िुम्िा । िनबहादरु/मार्ा नरबहादरु

                ___________

             (ओमबहादरु र्खड्का)
       ननदेशक

ठगाना

ठगाना

___________

 (ननमकान्द्त आचार्ा)
ना.सु.

___________

 (दीपककुमार आचार्ा)
ना.सु.

  ___________

  (कमि ज्ञिािी)
शार्खा अधिकृत

र्स कार्ाािर्क  बब.न.ं १४८९६/०७३-७४ (वप.क्ष.), नपाि िन सिा, िनरि फरष्री समूह, रा.प. अन.ं जददतीर् श्रणी (प्रा.), फरष्िर पदक  माग पद संख्र्ा १ (एक) का 
िाधग अन्द्तिाातााक  िाधग िन ि भएका ९ (न ) िना उम्मदिारहरुक  लमनत २०७४।११।०६, ०८ र ०९ गत अन्द्तिााताा संचािन भएक मा उपजस्थत ६ (ि) िना 
उम्मदिारहरुक  लिखर्खत परीक्षाक  प्राप्ताङ्क,  शक्षक्षक र् ग्र्ताक  श्रणी बापतक  अकं र अन्द्तिाातााक  औषत प्राप्ताङ्क समतक  कूि र् गक  आिारमा दहार् 
बम जिमक  र् ग्र्ताक्रम कार्म हुन आएक ि स्थार्ी ननर्ुजक्तक  िाधग  ननम्न कार्ाािर्मा लसफाररश गन ेगरी लमनत २०७४।११।२७ मा ननणार् भएक  हुाँदा 
सम्बजन्द्ित सबक  िानकारीक  िाधग र्  सूचना प्रकाशन गररएक  ि ।

ससफाररश योग्यताक्रमः

सूचना प्रकाशन लमनतिः २०७४।११।२७

लोक सवा आयोग
राप्ती अञ्चल कायाालय

तलुसीपुर, दाङ ।



योग्यता
क्रम रोल नं. उम्मदवारको नाम थर ससफाररश गररएको 

ववज्ञापन नं. खलुा/समावशी कफफयत
१ ३००२१८ लििाराम ढकाि १४८९१/०७३-७४ र्खिुा
२ ३००२३१ िगबहादरु क.सी. १४८९१/०७३-७४ र्खिुा
३ ३०००४० खर्खमबहादरु र्खड्का १४८९१/०७३-७४ र्खिुा
४ ३०००४२ खर्खमराि किर १४८९१/०७३-७४ र्खिुा
५ ३००१०९ िमाराि बुढा १४८९१/०७३-७४ र्खिुा
६ ३००२४६ सुननि क.सी. १४८९१/०७३-७४ र्खिुा
७ ३००००५ अमरबहादरु विष्ि १४८९१/०७३-७४ र्खिुा
८ ३००१६९ महन्द्र बब.सी. १४८९१/०७३-७४ र्खिुा
९ ३००१४९ बबिर् बुढा १४८९१/०७३-७४ र्खिुा
१० ३००२२५ िािकृष्ण न्द्र् पान १४८९६/०७३-७४ वप.क्ष.

११ ३०००९५ टदपन्द्र बुढा १४८९३/०७३-७४ आ.ि.

१२ ३००१३१ पुरुष त्तमकुमार झा १४८९४/०७३-७४ मिशी
१३ ३००१४० प्रटदपकुमार शमाा १४८९४/०७३-७४ मिशी
१४ ३०००६७ िर्बहादरु डााँगी १४८९५/०७३-७४ अपाङ्ग
१५ ३००१०५ दिी पुन १४८९२/०७३-७४ मटहिा
१६ ३०००४९ धगता र्खड्का १४८९२/०७३-७४ मटहिा
१७ ३००१४२ प्रविन च िरी १४८९३/०७३-७४ आ.ि.

द्रष्टव्य

___________

 (दीपककुमार आचार्ा)
             ___________

             (कमि ज्ञिािी)
ना.सु.       शार्खा अधिकृतना.सु.

 ___________

 (ओमबहादरु र्खड्का)
   ननदेशक

___________

 (ननमकान्द्त आचार्ा)

लोक सवा आयोग
राप्ती अञ्चल कायाालय

तलुसीपुर, दाङ ।

सूचना न.ं ११२/०७४-७५
सूचना प्रकाशन लमनतिः-२०७४।११।२७

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुची: 

र्स कार्ाािर्क  बब. न.ं १४८९१/०७३-७४ (र्खिुा),  १४८९२/०७३-७४ (मटहिा),  १४८९३/०७३-७४ (आ.ि.),  १४८९४/०७३-७४ (मिशी),  १४८९५/०७३-७४
(अपाङ्ग) र  १४८९६/०७३-७४ (वप.क्ष.),  नपाि िन सिा, िनरि फरष्री समूह, रा.प.अनं.जददतीर् श्रणी (प्रा.), फरष्िर पद १७(सत्र)  मा स्थार्ी
ननर्ुजक्तका िाधग लसफाररस भएका उम्मदिारहरुि प्राप्त गरक  कूि प्राप्तांकक  आिारमा दहार् बम जिमक  एकमुष्ि र् ग्र्ताक्रमक  सूची
कार्म हुन आएक  दर्ह रा लमनत २०७४/११/२७ क  ननणार् अनुसार सम्बजन्द्ित सबक  िानकारीक  िाधग र्  सूचना प्रकालशत गररएक  ि ।

एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची

* र्स विज्ञापनक  अन्द्तिााताामा सजम्मलित भएका उम्मदिारहरुि प्राप्त गरक  कूि प्राप्ताङ्क सम्बजन्द्ित उम्मदिारहरुि र्  ननतिा प्रकाशन 
भएक  लमनति ७ टदन पनि अको ७ टदनसम्म आर् गक  Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हना सककन दर्ह रा 
िानकारी गराइन्द्ि ।


