
लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 
       राजपरु, डोटी 

सूचना नं: ३५/०७९-८०              मिमि:-२०७९।०६।१० 

मसफाररस सम्बन्धी सूचना 
यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १५७०९/०७६–७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सािान्य प्रशासन सिूह, 

रा.प.अनं.दििीय शे्रणी (अप्राववमधक), खररिार वा सो सरह पिको िाग पि संख्या १० (िश) का लामग मलखखि परीक्षाबाट 
अन्िवाािााका लामग छनौट भएका १० (िश) जना उम्िेिवारहरुको मिमि २०७९।०६।0४ गिे संचालन भएको अन्िवाािाािा 
उपखथिि ८ (आठ) जना उम्िेिवारको मलखखि परीक्षाको प्राप्ांक र अन्िवाािााको औषि अङ्क सिेिका आधारिा िेहाय 
बिोखजिको योग्यिाक्रि कायि भएकोले थिायी मनयखुिको लामग िपमसल बिोखजिको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिमि 
२०७९।०६।१० िा मनणाय भएको हुुँिा सम्बखन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 
मसफाररस योग्यिाक्रि 

यो.क्र
नं. 

रोल नं. नाि, िर ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको 
नाि मसफाररस भएको कायाालय 

१ 770047 मललाधर भट्ट जोरायल-३, डोटी कृपाराज/ववष्णिेुवी बदिित्त श्री हुलाक निरे्दशिालय, 

नर्दपायल, डोटी । 

२ 770029 बालकृष्ण िापा पटिारा-१, जमु्ला भैरबहािरु/झपु ु लक्ष्िण श्री हुलाक निरे्दशिालय, 

नर्दपायल, डोटी । 

३ 770036 खड्क बहािरु बढुा 
कनकासनु्िरी-३, 
जमु्ला िलबहािरु/धौली िनसरु श्री निल्ला प्रशासि कायाालय, 

बािुरा । 

४ 770048 सहनशील बढुा साप्पाटा-८, बाजरुा बलकणा/ववनरुपा धनसरु श्री मालपोत कायाालय, 

अछाम  

५ 770007 प्रदिप ओझा जोरायल-३, डोटी काल/ुखखिमुलिेवी नारि श्री कारागार कायाालय, 

बािुरा  

६ 770068 रमब कुिार िारु वारवदिाया-४, बदिाया रिेश/सवुरानी भदु्द श्री निल्ला हुलाक कायाालय, 

अछाम । 

७ 770059 नारायण भण्डारी िलकोट-५, बझाङ्ग िानिल/जीरािेवी प्रिाप श्री निल्ला प्रशासि कायाालय, 

बझाङ्ग । 

८ 770032 जोबन बढुा 
कनकासनु्िरी-३, 
जमु्ला खाम्िा/धौली िेवविास श्री निल्ला हुलाक कायाालय, 

अछाम । 

 

नोट :- १. िामि उल्लेखखि ववज्ञापनिा मलखखि परीक्षाबाट अन्िवािााका लामग छनौट भई अन्िवाािाािा सखम्िमलि भएका उम्िेिारले  
    प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखन्धि उम्िेिारले यो नमिजा प्रकाशन भएको मिमिले ७ दिन पमछ अको ७ दिन सम्ि 

   आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/userबाट हेना सवकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 

        २. मसफाररस पत्रको लामग वडािशैको मबिा पछी कायाालय खलेुको दिनिा सम्पका  राख्न हनु । 
 
 
  .........................                 ..........................                         ......................... 
  (रिेश कुिार कटुवाल)                   (रुकु शिाा पौडेल)                              (ज्ञानेन्ि प्रसाि ढकाल) 
     शाखा अमधकृि                        केन्िीय प्रमिमनमध         सहसखचव 

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

