
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८८ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।०७ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०१/०७७–७८ (खलुा) नेपाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, मिमिल ििूह, िनिल उपििूह, 
िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, िि-इन्न्िमनयि पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग छनौट िएका 
३ िना उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०३।०६ ग े िंचालन िएको अन् िाा ाािा उपन्थथ  ३ ( ीन) िना उम्िेदिािहरुको मलन्ख  
पिीक्षाको प्राप्ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको 
कायाालयिा थथायी मनयनु्िको लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०३।०७ िा मनणाय िएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको 
लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.
नं. 

िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि मिफारिि िएको कायाालय 

१ ८३००४२ हमेराज बोगटी टीकापिु-९, कैलाली अमनरुद्र/मििा गोिे 
श्री जजल्ला समन्वय सजमजिको 

कायाालय, बैिडी 
 

बैकन्पपक उम्िेदिाि :- 
बै.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि 

१ ७७००७८ मजिराज पाण्डेय लम्कीचहुा-९, कैलाली िन्द कृष्ण/डम्मर कला हशं राज 
 

अथथायी िूची :- 
अ.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि बाबकुो नाि बािेको नाि 

१ ७७०१३६ राकेश जसं भाट जविोद धिवीर 

२ ७७००४९ बम जवष्ट छजबलाल मिजवर 

३ ७७००२९ शभुमकुमार क्षेत्री पदमप्रसाद छत्रबहादरु 

 

नोट :- िामथ उपलेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट िई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  िएका उम्िेद्वािहरुले प्राप् गिेको 
कूल प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेद्वािले यो नम िा प्रकाशन िएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 
  
 

   .........................                       ..........................                      ......................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (पिन कुिाि म मिपिेना)  (ज्ञानेन्द्र प्रिाद ढकाल) 

शाखा अमधकृ   केन्द्रीय प्रम मनमध         िहिन्चि 
 

 

 

   

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


पाना नं.~ 2 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८९ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।०७ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०२/०७७–७८ (आददिािी िनिा ी) नेपाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, मिमिल ििूह, िनिल उपििूह, 
िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, िि-इन्न्िमनयि पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग छनौट िएका ३ 
िना उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०३।०६ ग े िंचालन िएको अन् िाा ाािा उपन्थथ  ३ ( ीन) िना उम्िेदिािहरुको मलन्ख  
पिीक्षाको प्राप्ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको कायाालयिा 
थथायी मनयनु्िको लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०३।०७ िा मनणाय िएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको लामग यो 
िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि मिफारिि िएको कायाालय 

१ ७७००१२ भवुिबहादरु चौधरी कृष्णपिु-६, कञ्चनपिु पनुािाि/पािा ी केशि श्री जजल्ला समन्वय सजमजिको 

कायाालय, डडेल्धरुा 

 

बैकन्पपक उम्िेदिाि :- 
िै.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि 

१ ७७००९४ ओमशंकर चौधरी खडक न.पा.-११, िप्िी मिबिाि/नािायण ित्ती िौदी 
 

नोट :- िामथ उपलेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट िई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  िएका उम्िेद्वािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेद्वािले यो नम िा प्रकाशन िएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 
 
 

 

     .........................                      ..........................                    ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (पिन कुिाि म मिपिेना) (ज्ञानेन्द्र प्रिाद ढकाल) 
  शाखा अमधकृ   केन्द्रीय प्रम मनमध       िहिन्चि 

 

 

 

  

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


पाना नं.~ 3 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ९० /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।०७ 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०१-१५८०२/०७७–७८ (खलुा/ििािेशी) नेपाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, मिमिल ििूह, 
िनिल उपििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, िि-इन्न्िमनयि पदिा मनयनु्िको लामग मिफारिि िएका उम्िेदिािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ांकको आधाििा देहायको एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची कायि हनु आएको व्यहोिा मिम  २०७९।०३।०७ को मनणाय अनिुाि 
िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीका लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 
एकिषु्ट योग्य ाक्रिको िूची :- 
 

यो.क्र.
नं. 

िोल नं. उम्िेदिािको नाि, थि मिफारिि िएको 
विज्ञापन नं. खलुा/ििािेशी मिफारिि िएको कायाालय 

१ ८३००४२ हमेराज बोगटी १५८०१/०७७–७८ खलुा श्री जजल्ला समन्वय सजमजिको कायाालय, 

बैिडी 

२ ७७००१२ भवुिबहादरु चौधरी १५८०२/०७७–७८ आ.ि. श्री जजल्ला समन्वय सजमजिको कायाालय, 

डडेल्धरुा 
 

नोट :- िामथ उपलेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट िई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  िएका उम्िेद्वािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेद्वािले यो नम िा प्रकाशन िएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 
 
 

 

     .........................                     ............................                       ............................. 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (पिन कुिाि म मिपिेना)    (ज्ञानेन्द्र प्रिाद ढकाल) 
    शाखा अमधकृ   केन्द्रीय प्रम मनमध           िहिन्चि 

 

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

