
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ७२ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०२/०७६–७७ (खुला) नेपाल प्रशािन िेिा, िाजस्ि ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, नायब 
िुव्िा िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या ५ (पााँच) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका ९ जना 
उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०५।२० ि २०७८।१२।२५ ग  े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्स्थ  ९ (नौ) 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 स्थायी 
तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुाँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना 
प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

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

ससफाररश भएको 
कायाालय 

१ ८३३४८० टटकािाि भट्ट श्रीकेदाि-३, बै डी हरिदत् /पािा ी कृपािाि 
श्री आन् रिक िाजस्ि 
कायाालय, कैलाली 

२ ८३४२३९ पािि जोशी मभिदत् -१९, कञ्चनपुि बबष्णुदत् /िाधादेिी िोिीदत्  
श्री आन् रिक िाजस्ि 
कायाालय, कञ्चनपुि 

३ ८३१६१८ िनोज जोशी मभिदत् -२, कञ्चनपुि िाधिप्रिाद/िेल ुदेिी अजुान 
श्री किदा ा िेिा कायाालय, 

डडले्धुिा 

४ ८३२०५१ ज्ञानेन्र  कुिाि खत्री 
खप डछान्ना-४, 

बझाङ्ग 
नन्द/ुअस्म्बका देिी धनगगिी 

श्री िहाकाली भन्िाि 
कायाालय, बै डी 

५ ८३२८१२ प्रेि  प्रिाद काफ्ले श्रीपुि-५, कञ्चनपुि िानप्रिाद/कौमशला मललािाि 
श्री िहाकाली भन्िाि 
कायाालय, बै डी 

बैकस्ल्पक उम्िेदिािहरु :- 

वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 
१ ७७१५९७ टेक बहादिु खत्री  ोलीजैशी-९, दैलेख दत् /लक्षीिा नेउले 

२ ८३२०२० टदपक िाज उपाध्याय लम्कीचुहा-५, कैलाली इन्रप्रिाद/लक्ष्िीदेिी प्रिा िाि 

अस्थायी िूची :- 
अ.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ८३०३७९ टदमलप मिहं भण्डािी लालमिहं बत्रलोक 
 

रष्टव्य :- अस्थायी तनयुस्त को लागग बैकस्ल्पक उम्िेदिािहरुलाई पटहलो प्राथमिक ा टदईने छ । 
नोट :-    िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िदे्िािहरुले 

प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ टदन पतछ अको ७ टदन ि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.~ 2 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ७३ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०३/०७६–७७ (िटहला) नेपाल प्रशािन िेिा, िाजस्ि ििू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।२० ि २०७८।१२।२५ ग  ेिंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्स्थ  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 स्थायी 
तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुाँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना 
प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

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

१ ८३२७१२ िाया कुिािी योगी गुलिीया-४, बटदाया िानबहादिु/चम्फा चुकनाथ 
श्री ित्ति भन्िाि कायाालय, 

खक्रौला, टटकापुि, कैलाली 
 

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

१ ८३१३८४  ुलिी चौधिी गोदाििी-६, कैलाली  ीलकिाि/कृष्णादेिी फिहािी 

२ ८३४३६१ िेणुका शाही बे कोट-६, कञ्चनपुि भुिनबहादिु/ पािा ी गजबहादिु 
 

    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 टदन पतछ अको ७ टदन ि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. ७४ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०४/०७६–७७ (आ.ज.) नेपाल प्रशािन िेिा, िाजस्ि ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, नायब 
िुव्िा िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका ४ जना 
उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०५।२० ि २०७८।१२।२५ ग  ेिंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्स्थ  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 स्थायी 
तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुाँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना 
प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

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

१ ८३०७२८ तनिज चौधिी  भजनी-८, कैलाली िािबहादिु/िाल ीदेिी चोकटिाि 
श्री आन् रिक िाजस्ि 
कायाालय, कञ्चनपुि 

 

बैकस्ल्पक उम्िेदिािहरु :- 

वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 
१ ८३०५३६ कृष्ण प्रिाद चौधिी कैलािी-१, कैलाली रिििान/दशनी देिी चुलुिा 

 

    नोट :- िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िदे्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ टदन पतछ अको ७ टदन ि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. ७५ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०५/०७६–७७ (िधेशी) नेपाल प्रशािन िेिा, िाजस्ि ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, नायब 
िुव्िा िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका २ जना 
उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०५।२० ि २०७८।१२।२५ ग  े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्स्थ  २ (दईु) 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 स्थायी 
तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुाँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना 
प्रकाशन गरिएको छ। 

 
ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

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

१ ८३२००९ मशिचन्र प्रिाद पचरुखख-५, िौ हट श्रीचन्र/पचीया देिी नेिालाल 
श्री िहाकाली भन्िाि 
कायाालय, बै डी 

 

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

१ ८३१६१५ कुिािी िेनु यादि मभिदत् -१८, कञ्चनपुि स्जिछ/रििा देिी छडडलाल 

 

     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 टदन पतछ अको ७ टदन ि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.~ 5 ~ 

 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ७६ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०८/०७६–७७ (वपक्षडडएको क्षेत्र) नेपाल प्रशािन िेिा, िाजस्ि ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, 
नायब िुव्िा िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका ११ जना 
उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०५।२० ि २०७८।१२।२५ ग  ेिंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्स्थ  ११ (एघाि) 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 स्थायी 
तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुाँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना 
प्रकाशन गरिएको छ। 
ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

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

१ ७७०२६१ तनकेश िािल दगुााथली-२, बझाङ्ग मशिहिी/ित्यदेिी मिनी 
श्री किदा ा िेिा कायाालय, 

लम्की कैलाली 
 

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

१ ८३२७२५ तनपा िाज भट्टिाई  िेल्लेख-६, अछाि कुलानन्द/जानकीदेिी तनत्यानन्द 

२ ७७२०७८ बिन्  घेत्िाल नलगाड-१, जाजिकोट पिे/वििला दलजी  

३ ८३२२८४ मभि बहादिु बडुिाल कनका िुन्दिी-५, जुम्ला ि नबहादिु/लगि ा कुशबहादिु 

४ ७७०६५२ टहति  बहादिु थापा दिना-९, अछाि िािबहादिु/टटउकी चन्र 

 

    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 टदन पतछ अको ७ टदन ि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. ७७ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िचूी 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०८/०७६–७७ (खुला/ििािेशी) नेपाल प्रशािन िेिा, िाजस्ि ििू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/समावे
शी ससफाररश भएको कायाालय 

१ ८३३४८० टटकािाि भट्ट १५७०२/०७६–७७ खलुा श्री आन् रिक िाजस्ि कायाालय, कैलाली 

२ ८३४२३९ पािि जोशी १५७०२/०७६–७७ खलुा श्री आन् रिक िाजस्ि कायाालय, कञ्चनपुि 

३ ८३१६१८ िनोज जोशी १५७०२/०७६–७७ खलुा श्री किदा ा िेिा कायाालय, डडले्धुिा 

४ ८३२०५१ ज्ञानेन्र  कुिाि खत्री १५७०२/०७६–७७ खलुा श्री िहाकाली भन्िाि कायाालय, बै डी 

५ ८३२८१२ पे्रि  प्रिाद काफ्ले १५७०२/०७६–७७ खलुा श्री िहाकाली भन्िाि कायाालय, बै डी 

६ ७७०२६१ तनकेश िािल १५७०८/०७६–७७  पि.के्ष. श्री किदा ा िेिा कायाालय, लम्की कैलाली 

७ ८३०७२८ तनिज चौधिी  १५७०४/०७६–७७ आ.ज. श्री आन् रिक िाजस्ि कायाालय, कञ्चनपुि 

८ ८३२७१२ िाया कुिािी योगी १५७०३/०७६–७७ मपिला 
श्री शत्ति भन्िाि कायाालय, खक्रौला, टटकापुि, 
कैलाली 

९ ८३२००९ मशिचन्र प्रिाद १५७०५/०७६–७७ मधेशी श्री िहाकाली भन्िाि कायाालय, बै डी 

 

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 टदन पतछ अको ७ टदन ि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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