
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ६० /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०२/०७६–७७ (खुला) नेपाल प्रशािन िेिा, िािान्य प्रशािन ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, 
नायब िुव्िा िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या ८ (आठ) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका १६ 
जना उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०५।१५ ि १६ ग  े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्थथ  १४ (चौध) जना उम्िेदिािहरुको 
मलखख  पिीक्षाको प्राप ांक, कम्पयूटि िीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय 
बिोस्जि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थथायी 
तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुुँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना 
प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

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

ससफाररश भएको 
कायाालय 

१ ७७१६८६ िान  बहादिु  धािी  बुंगल-२, बझाङ्ग स्ज े/टुङगा िालीभान 
श्री स्जल्ला प्रशािन 
कायाालय, बझाङ्ग 

२ ७७१८०२ जीिन शाही िािकोट-४,कालीकोट िन् िाज/िजुाकला ऐिान 
श्री स्जल्ला प्रशािन 
कायाालय, डोटी 

३ ८३०६६७ तनिाल चौधिी 
मभिदत् -१८, 

कञ्चनपुि 
चे ुप्रिाद/कलाि ी देिी 

िाि 
प्रिाद 

श्री स्जल्ला हुलाक कायाालय 
डडलेधुिा 

४ ८३११७७ ददनेश  उप्रे ी  गोदाििी-१, कैलाली काशीनाथ/द्रोप ी देिी  ािादत्  श्री कािागाि कायाालय डोटी 

५ ७७०८२३ छत्र िाज िेग्िी िाुँफेबगि-२, अछाि झकंिप्रिाद/शािदा देिी देिानन्द 
श्री स्जल्ला हुलाक कायाालय 
अछाि 

६ ७७०७२८ कुल िाज जोशी थलािा-१, बझाङ्ग कृष्णदेि/कलाि ी देिी प्रेिपत  
श्री इलाका प्रशािन 
कायाालय, विनायक अछाि 

७ ८३०६६१ धािा कुिािी भण्डािी घोडाघोडी-५, कैलाली किविि/दािा देिी हरि मिह 
श्री कािागाि कायाालय 
िै डी 

८ ८३२३१५ चक्र बहादिु बोहिा पुिचौंडी-९, बै डी िानबहादिु/िन्धिा िैभान 
श्री स्जल्ला प्रशािन 
कायाालय बाजुिा 

 

बैकस्ल्पक उम्िेदिािहरु :- 

वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर स्थायी ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 
१ ७७०७८९  ािािान िािल िाुँफेबगि-६, अछाि अजुानबहादिु/िथुिा देिी इन्द्र मि ं

२ ७७०८७४ बबबेक  िाज  गगिी जगन्नाथ-१, बाजुिा नििाज/पु ली हका  
३ ७७११२१ विि िहादिु  डाुँगी बत्रिेणी-९, रुकुि पस्चचि िोविि/ दगुाा देिी अिि मिङ 
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अथथायी िूची :- 
अ.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ८३३००४ पुिेन्द्र विष्ट प्रकाश िोहनदेि 
२ ८३२२९३ िाजबहादिु िड ै जयदेि िािमिहं 

३ ८३२०२० ददपकिाज उपाध्याय ईन्द्रप्रिाद पिाािाि 

 

द्रष्टव्य :- अथथायी तनयुस्त को लागग बैकस्ल्पक उम्िेदिािहरुलाई पदहलो प्राथमिक ा ददईने छ । 
   नोट :- िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले 

प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

  
 

 

 

 

   .........................                        ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 

शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 
 
 

 

  

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


पाना नं.~ 3 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ६१ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०३/०७६–७७ (िदहला) नेपाल प्रशािन िेिा, िािान्य प्रशािन ििूह, िा.प.अनं.प्रथि 
शे्रणी, नायब िुव्िा िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या २ (दईु) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका ५ 
जना उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०५।१५ ि १६ ग  ेिंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्थथ  ५ (पाुँच) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  
पिीक्षाको प्राप ांक, कम्पयूटि िीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि 
योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थथायी तनयुस्त को 
लागग मिफारिि गने गिी मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुुँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन 
गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर स्थायी ठेगाना बाबु/आमाको 
नाम बाजेको नाम ससफाररश भएको 

कायाालय 
१ ८३३९९३ लक्ष्िी  कुिािी  बथने   छेडागाड-९,जाजिकोट प्रशाद/धिी िानमिहं 

श्री इलाका प्रशािन 
कायाालय विनायक अछाि 

२ ८३१५८२ तनिाला  पोख्रले धुकोट-४, गुल्िी बुवििाि/कुिािी कृष्ण 
श्री स्जल्ला प्रशािन 
कायाालय दाचुाला 

 

बैकस्ल्पक उम्िेदिाि :- 
वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर स्थायी ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ८३२३५०  ािा भण्डािी िहाकाली-५, दाचुाला जयमिह/तनिाला देिी निमिहं 

२ ८३१३७४ ककिन चन्द मभिदत् -१८, कञ्चनपुि निेन्द्रबहादिु/पािा ी देिी िहाविि 
 

    नोट :- िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

  
 

 

     .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 
शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 

 

 

 

  

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


पाना नं.~ 4 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ६२ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०४/०७६–७७ (आ.ज.) नेपाल प्रशािन िेिा, िािान्य प्रशािन ििूह, िा.प.अनं.प्रथि 
शे्रणी, नायब िुव्िा िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या २ (दईु) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका ६ 
जना उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०५।१५ ि १६ ग  ेिंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्थथ  ६ (छ) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  
पिीक्षाको प्राप ांक, कम्पयूटि िीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप ाकं ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि 
योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थथायी तनयुस्त को 
लागग मिफारिि गने गिी मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुुँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन 
गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर स्थायी ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको 
नाम ससफाररश भएको कायाालय 

१ ७७१२३८ दयािाि थारु नयाुँगाउुँ -३, बददाया िाजकिण/कल्िी बबष्णु 
श्री स्जल्ला प्रशािन कायाालय, 

बै डी 

२ ७७०४०४ ििेश डगौंिा  जानकी-४, कैलाली दहिालाल/खुइिी दशिथ 
श्री स्जल्ला प्रशािन कायाालय, 

बाजुिा 
 

बैकस्ल्पक उम्िेदिाि :- 
वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर स्थायी ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ८३१५२१ िन्जी   चौधिी   जानकी-१, कैलाली बुधिाि/ििथि ी िोििान 

२ ७७०११२ िोली िाना गोदाििी-५, कैलाली हरिककिन/िाि दलुािी िािदत्  

 

    नोट :- िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

 
 

 

      .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 
   शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 

 

 

 

  

http://www.psc.gov.np/
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ६३ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०५/०७६–७७ (िधेशी) नेपाल प्रशािन िेिा, िािान्य प्रशािन ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, 
नायब िुव्िा िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका ३ जना 
उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०५।१५ ि १६ ग  े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्थथ  ३ ( ीन) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  
पिीक्षाको प्राप ांक, कम्पयूटि िीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि 
योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थथायी तनयुस्त को 
लागग मिफारिि गने गिी मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुुँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन 
गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

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

ससफाररश भएको 
कायाालय 

१ ८३३३३४ िन्जन  कुिाि  यादि  बहुअिाा भाठा-६, पिाा कवपलदेि/उषा देिी िैना श्री हुलाक तनदेशनालय, डोटी 

 

बैकस्ल्पक उम्िेदिाि :- 
वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर स्थायी ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ८३३४७८ बाल कुिाि यादि टेग्ांहा-३, िौ हट िोह नािायण/बैनगथया देिी ििाजी  

२ ७७०४३३ वप्रयंका िण्डल कोहलपुि-१०, बाुँके िूयानािायण/िाजकुिािी देिी बाुँकेबबहािी 
 

    नोट :- िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

 
 

 

      .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 
   शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ६४ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०८/०७६–७७ (वपक्षडडएको क्षेत्र) नेपाल प्रशािन िेिा, िािान्य प्रशािन ििूह, 
िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, नायब िुव्िा िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग 
छनौट भएका १४ जना उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०५।१५ ि १६ ग  े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्थथ  १३ ( हे्र) जना 
उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको प्राप ांक, कम्पयूटि िीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का 
आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका 
कायाालयहरुिा थथायी तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुुँदा िम्बस्न्ध  िबैको 
जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर स्थायी ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको 
नाम ससफाररश भएको कायाालय 

१ ८३०४४८ नन्द कुिाि विष्ट छायाुँनाथ िािा-८, िुगु लोक बहादिु/छुिाा हिीपाल 
श्री ईलाका प्रशािन कायाालय, 

बत्रभुिनिथ ी, कञ्चनपुि 
 

बैकस्ल्पक उम्िेदिाि :- 
वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर स्थायी ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ७७०७८९  ािािान िािल िाुँफेबगि-६, अछाि अजुानबहादिु/िथुिा देिी इन्द्र मि ं

२ ७७०८७४ बबबेक  िाज  गगिी जगन्नाथ-१, बाजुिा नििाज/पु ली हका  

३ ७७०५५५ धन बहादिु शाही जुनीचाुँदे-२,जाजिकोट नन्द बहादिु/िागधका िानबहादिु 

४ ७७०३०५ वििल खड्का थलािा-९, बझाङ्ग शेिबहादिु/हका ि ी िस्न्धिे 

५ ८३२२८४ मभि बहादिु बडुिाल कनका िुन्दिी-५, जुम्ला ि नबहादिु/लगि ा कुशबहादिु 
 

    नोट :- िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

 

 

 

 

 

 

      .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 
   शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ६५ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िचूी 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०८/०७६–७७ (खुला/ििािेशी) नेपाल प्रशािन िेिा, िािान्य प्रशािन ििूह, 
िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, नायब िुव्िा िा िो ििह पदिा तनयुस्त को लागग मिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप  गिेको कूल 
प्राप ांकको आधाििा एकिुष्ट योग्य ाक्रि िूची मित  २०७८।१२।३० को तनणाय अनुिाि िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीका लागग यो 
िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची :- 
 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. उम्मेिवारको नाम, थर ससफाररक भएको 
ववज्ञापन नं. खुला/समावशेी ससफाररश भएको कायाालय 

१ ७७१६८६ िान  बहादिु  धािी  १५७०२/०७६–७७ खुला श्री स्जल्ला प्रशािन कायाालय,बझाङ्ग 

२ ७७१८०२ जीिन शाही १५७०२/०७६–७७ खुला श्री स्जल्ला प्रशािन कायाालय,डोटी 

३ ८३०६६७ तनिाल चौधिी १५७०२/०७६–७७ खुला श्री स्जल्ला हुलाक कायाालय डडलेधुिा 

४ ८३११७७ ददनेश  उपे्र ी  १५७०२/०७६–७७ खुला श्री कािागाि कायाालय डोटी 

५ ७७०८२३ छत्र िाज िेग्िी १५७०२/०७६–७७ खुला श्री स्जल्ला हुलाक कायाालय अछाि 

६ ७७०७२८ कुल िाज जोशी १५७०२/०७६–७७ खुला श्री इलाका प्रशािन कायाालय,विनायक अछाि 

७ ८३०६६१ धािा कुिािी भण्डािी १५७०२/०७६–७७ खुला श्री कािागाि कायाालय िै डी 

८ ८३२३१५ चक्र बहादिु बोहिा १५७०२/०७६–७७ खुला श्री स्जल्ला प्रशािन कायाालय बाजिुा 

९ ८३०४४८ नन्द कुिाि विष्ट १५७०८/०७६–७७ वप.क्षे. श्री ईलाका प्रशािन कायाालय, बत्रभुिनिथ ी, 
कञ्चनपुि 

१० ८३३९९३ लक्ष्िी  कुिािी  बथने   १५७०३/०७६–७७ िदहला श्री इलाका प्रशािन कायाालय, विनायक, अछाि 

११ ७७१२३८ दयािाि थारु १५७०४/०७६–७७ आ.ज. श्री स्जल्ला प्रशािन कायाालय, बै डी 

१२ ८३१५८२ तनिाला  पोख्रेल १५७०३/०७६–७७ िदहला श्री स्जल्ला प्रशािन कायाालय दाचुाला 

१३ ७७०४०४ ििेश डगौंिा  १५७०४/०७६–७७ आ.ज. श्री स्जल्ला प्रशािन कायाालय, बाजिुा 

१४ ८३३३३४ िन्जन  कुिाि  यादि  १५७०५/०७६–७७ िधेशी श्री हुलाक तनदेशनालय, डोटी 
 

    नोट :- िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

 
 

      .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 
    शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 
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