
लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 1 ~ 

 

सूचना नं. ५४/२०७९-८०                 मिम िः-२०७९।०७।२३ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापननं. १५७०२/०७७–७८ (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 ६ (छ) जना 

उम्िेदवारहरुको मिम  २०७९।०७।१७ र १८ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  ६ (छ) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  परीक्षाको 

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

योग्य ाक्रि कायिहुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिम  २०७९।०७।२३ िा मनणाय 

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

 

दसफाररश योग्यताक्रम 

 

 

अस्थायी सचूी :- 

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

१ ८३०९४६ ओमप्रकाश बोहरा तारादत्त रामदत्त 
 

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

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

advertise/userबाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
       .........................            .............................    ............................ 

 (मनरोज बथन े) (उदयराज भट्टराई)     (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 ७७०८५४ अशोक न्यौपान े गेरुवा-४, बमदाया प्रभनुाि/सयूाकला दा ाराि श्री कारागार कायाालय, अछाि 

२ ८३००५३ ज्यो ी कुिारी बोहरा 
मभिदत्त-१८, 

कञ्चनपरु 
नरबहादरु/लमल ा पे्रिबहादरु 

श्री लोक सेवा आयोग, 

मदपायल कायाालय, डोटी 

३ ७७११०५ चे नकुिार अमधकारी उ रगगंा-९, सिुे  भमिराि/दवेकली दवेीराि 
श्री लोक सेवा आयोग, 

मदपायल कायाालय, डोटी 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 2 ~ 

 

सूचना नं. ५५/२०७९-८०               मिम िः-२०७९।०७।२३ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापननं. १५७०३/०७७–७८ (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 ६ (छ) जना 

उम्िेदवारहरुको मिम  २०७९।०७।१७ र १८ 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 कायिहुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गन ेगरी मिम  २०७९।०७।२३ िा 

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

 

दसफाररश योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

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

१ ८३०७३३ अ्सरा अयााल भण्डारी घोडाघोडी-१, कैलाली इन्रिणी/रामधका भोजराज 

२ ७७१०३४ शमिाला कुिारी मसजाप ी आठबीस-९, दलेैि सन्यासी िहारुप 

 

 

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

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

advertise/userबाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
     .........................            .............................    ............................ 

 (मनरोज बथन े) (उदयराज भट्टराई)     (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 ८३१४३६ रेिा भण्डारी 
गौरीगगंा-९, 

कैलाली 
भोजबहादरु/धनकुिारी िनबहादरु 

श्री मजल्ला प्रशासन कायाालय, 

अछाि 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 3 ~ 

 

सूचना नं. ५६/२०७९-८०                मिम िः-२०७९।०७।२३ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापननं. १५७०५/०७७–७८ (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 

उम्िेदवारहरुको मिम  २०७९।०७।१७ र १८ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  १ (एक) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  

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

बिोमजि योग्य ाक्रि कायिहुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गन ेगरी मिम  २०७९।०७।२३ िा 

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

 

दसफाररश योग्यताक्रम 

 

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

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

advertise/userबाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
 
     .........................            .............................    ............................ 

 (मनरोज बथन े) (उदयराज भट्टराई)     (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 ८३०१५४ प्रभ ुिह ो कलैया-२२, बारा रघमुबर/रािसम दवेी इन्रासन 
श्री मजल्ला हुलाक कायाालय, 

बाजरुा 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 4 ~ 

 

सूचना नं. ५७/२०७९-८०                मिम िः-२०७९।०७।२३ 

 एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापननं. १५७०२/०७७–७८ (खुला), १५७०३/०७७–७८ (मदहला) र १५७०५/०७७–७८ (मधेसी), 

नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ना.स.ुवा सो सरह पदिा मिम  २०७९।०७।२३ िा मनयमुिका 

लामग मसफाररस भएका उम्िेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारिा दहेाय बिोमजिको एकिषु्ठ योग्य ाक्रि कायि भएकोले 

सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग मिम  २०७९।०७।२३ को मनणायानसुार यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररश योग्यताक्रम 

 

 

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

 (मनरोज बथन े) (उदयराज भट्टराई)     (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

शाखा अदधकृत  केन्रीय प्रदतदनदध  दन. कायाालय प्रमुख 
 

 

 

 

 

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

दवज्ञापन नं. 
खुला/समावेशी दसफाररस भएको सेवा/समूह 

१. ७७०८५४ अशोक न्यौपान े १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, सािान्य प्रशासन 

२. ८३००५३ ज्यो ी कुिारी बोहरा १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, सािान्य प्रशासन 

३. ७७११०५ चे नकुिार अमधकारी १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, सािान्य प्रशासन 

४. ८३१४३६ रेिा भण्डारी १५७०३/०७७–७८ िमहला प्रशासन, सािान्य प्रशासन 

५. ८३०१५४ प्रभ ुिह ो १५७०५/०७७–७८ िधेशी प्रशासन, सािान्य प्रशासन 


