
लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 1 ~ 

 

सूचना नं. ९७/०७९-८०                मिम िः-२०७९।११।१९ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०१/०७८–७९ (खुला)  नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, 

ना.स.ुवा सो सरह पदको िाग पद संख्या ३ (तीन) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका ७ (सा ) जना 

उम्िेदवारहरुको मिम  २०७९।११।१६ र १७ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  ७ (सा ) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  

परीक्षाको प्राप्ताङ्क, कम््यटुर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय 

बिोमजि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिम  २०७९।११।१९ िा 

मनणाय भएको हुुँदा सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररस योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 

बै.यो.क्र.नं रोल नं. नाम, थर,  ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ 770601 मानस ंह धामी िामलकाजुान-२,दाचुाला करमसंह/घङुरादवेी बहादरु 

२ 770270 टेकबहादरु शाही मिवेणी-७, बाजरुा शेरबहादरु/पावा ीदवेी हररचन्र 

 

अस्थायी सचूी :- 

अ.यो.क्र.नं रोल नं. नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ 830540 आर्यशंकर जोशी हररशंकर  दानन्द 

२ 830854 गोविन्दराज जैशी नन्दराज रामचन्र 
 

नोट:- िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेदवारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/user बाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 
 
 

.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 
 

 

  

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम 

बाजेको 

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ 831971 कलािती  पन्त  
मभिदत्त-१७, 

कञ्चनपरु 
गजराज/धौलीदवेी चन्रकान्  

श्री हुलाक मनदशेनालय, 

राजपरु, डोटी 

२ 830276 गोसबन्दराज जोशी िािाा-३, दाचुाला मवष्णदुत्त/मकथनादवेी रघनुाि 
श्री मजल्ला प्रशासन कायाालय, 

बै डी 

३ 832137 उत्तम बम 
परशरुाि-४, 

डडेल्धरुा 
मबरबहादरु/िेहनादवेी भानबहादरु श्री िालपो  कायाालय, डोटी 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 2 ~ 

 

सूचना नं. ९८/०७९-८०                मिम िः-२०७९।११।१९ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०२/०७८–७९ (मदहला) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, 

ना.स.ुवा सो सरह पदको िाग पद संख्या १ (एक) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका ५ (पाुँच) जना 

उम्िेदवारहरुको मिम  २०७९।११।१६ र १७ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  ५ (पाुँच) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  

परीक्षाको प्राप्ताङ्क, कम््यटुर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय 

बिोमजि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिम  २०७९।११।१९ िा 

मनणाय भएको हुुँदा सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

 

दसफाररस योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ 831893 अप् रा अर्ायल भण्डारी  घोडाघोडी-१०, कैलाली इन्रमणी/रासधका भोजराज 

२ 830348  ररता चन्द सभमदत्त-१५, कञ्चनपरु नारार्ण/ह ााँ झाप ु

३ 830002  ीता असधकारी पोखरा-२९, कास्की तलुस प्र ाद/दगुायदेिी बामदेि 

 

 

नोट:- िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेदवारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/user बाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 

 
 
 

.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 
 

 

 

  

यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना 
बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ 832546 शैलजा चौधरी गेरुिा-५, बर्दयर्ा राजाराम/रुइनी कलीराम श्री कारागार कायाालय, बाजरुा 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 3 ~ 

 

सूचना नं. ९९/०७९-८०         मिम िः-२०७९।११।१९ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०३/०७८–७९ (आ.ज.) नपेाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, 

ना.स.ुवा सो सरह पदको िाग पद संख्या १ (एक) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका ४ (चार) जना 

उम्िेदवारहरुको मिम  २०७९।११।१६ र १७ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  ३ ( ीन) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  

परीक्षाको प्राप्ताङ्क, कम््यटुर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय 

बिोमजि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिम  २०७९।११।१९ िा 

मनणाय भएको हुुँदा सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

 

दसफाररस योग्यताक्रम 

 

 

 

नोट:- िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेदवारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/user बाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 
 
 
 

.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 
 

 

 

  

यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना 
बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ 832035 रामबहादरु चौधरी 
बेलडााँडी-३, 

कञ्चनपरु 
अंकुराम/बेटलीदेिी प्रमेलाल श्री िालपो  कायाालय, दाचुाला 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 4 ~ 

 

सूचना नं. १००/०७९-८०                          मिम िः-२०७९।११।१९ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०४/०७८–७९ (मधेशी) नपेाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, 

ना.स.ुवा सो सरह पदको िाग पद संख्या १ (एक) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका १ (एक) जना 

उम्िेदवारको मिम  २०७९।११।१६ र १७ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  १ (एक) जना उम्िेदवारको मलमि  परीक्षाको 

प्राप्ताङ्क, कम््यटुर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय बिोमजि 

योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गन ेगरी मिम  २०७९।११।१९ िा मनणाय 

भएको हुुँदा सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररस योग्यताक्रम 

 

 

 

नोट:- िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेदवारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/user बाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
 

.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 
 
 

 

  

यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम 
बाजेको 

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ 830779 बालकुमार र्ादि 
टेंग्राहा-३, 

रौतहट 
मोहनारार्ण/िैनसिर्ादेिी  ियजजत 

श्री ईलाका प्रशासन कायाालय, 

पचुौडी, बै डी । 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 5 ~ 

 

सूचना नं. १०१/०७९-८०                         मिम िः-२०७९।११।१९ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०५/०७८–७९ (अपांग) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, 

ना.स.ुवा सो सरह पदको िाग पद संख्या १ (एक) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका २ (दईु) जना 

उम्िेदवारहरुको मिम  २०७९।११।१६ र १७ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  २ (दईु) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  परीक्षाको 

प्राप्ताङ्क, कम््यटुर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय बिोमजि 

योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गन ेगरी मिम  २०७९।११।१९ िा मनणाय 

भएको हुुँदा सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररस योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ 771036 धनबहादरु बोहरा छवि पासिभेरा-३, बझाङ्ग रामलाल/जझरकुली फवकर 

 

 

नोट:- िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेदवारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/user बाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
 

.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 
 

 

 

  

यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम 
बाजेको 

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ 830008 जजबराज उपाध्र्ार् 
लम्कीचहुा-५, 

कैलाली 
उदर्चन्र/स तादेिी पशायराम 

श्री मजल्ला प्रशासन कायाालय, 

अछाि 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 6 ~ 

 

सूचना नं. १०२/०७९-८०                           मिम िः-२०७९।११।१९ 

 एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०१/०७८–७९ (खुला), १५७०२/०७८–७९ (मदहला), १५७०३/०७८–७९ (आ.ज.), 

१५७०४/०७८–७९ (मधेसी) र १५७०५/०७८–७९ (अपांग) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, 

ना.स.ुवा सो सरह पदिा मिम  २०७९।११।१९ िा मनयमुिका लामग मसफाररस भएका उम्िेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको 

आधारिा दहेाय बिोमजिको एकिषु्ठ योग्य ाक्रि कायि भएकोले सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग मिम  २०७९।११।१९ को 

मनणायानसुार यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

दसफाररस योग्यताक्रम 

यो.क्र.नं. मास्टर आईडी रोल नं. नाम, थर 
दसफाररस भएको 

दवज्ञापन नं. 
खुला/समावेशी 

दसफाररस भएको 

सेवा/समूह 

१. ९१६०१७ 831971 कलािती  पन्त  १५७०१/०७८–७९ िलुा प्रशासन / सा.प्र. 

२. १०८३६०२ 830276 गोसबन्दराज जोशी १५७०१/०७८–७९ िलुा प्रशासन / सा.प्र. 

३. ८७३११३ 832137 उत्तम बम १५७०१/०७८–७९ िलुा प्रशासन / सा.प्र. 

४. ९५५८७० 832546 शैलजा चौधरी १५७०२/०७८–७९ िमहला प्रशासन / सा.प्र. 

५. ८९७०६१ 832035 रामबहादरु चौधरी १५७०३/०७८–७९ आ.ज. प्रशासन / सा.प्र. 

६. १३१७० 830008 जजबराज उपाध्र्ार् १५७०५/०७८–७९ अपांग प्रशासन / सा.प्र. 

७. ७८७५६ 830779 बालकुमार र्ादि १५७०४/०७८–७९ िधेशी प्रशासन / सा.प्र. 

 
 

 

 

 

 

.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 

 


