
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८१ /०७८-७९ मित िः– २०७९।०१।०१ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८०३/०७६–७७ (खुला) नेपाल इन्जजननयररङ्ग िेवा, सससिल ििूह, हाइवे उपििूह, 
रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी, सव-इन्जजननयर पदको िाग पद िंख्या ४ (चाि) का लागग मलखि  पिीक्षाबाट अन् वाा ााका लागग छनौट 
भएका ११ जना उम्िेदवािहरुको मित  २०७८।१२।२६ ि २०७८।१२।२७ ग  ेिंचालन भएको अन् वाा ाािा उपस्थि  ११ (एघाि) जना 
उम्िेदवािहरुको मलखि  पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् वाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि कायि 
हुन आएकोले उम्िेदवािहरुको िोजाइको प्रािमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थिायी तनयुस्त को लागग मिफारिि गने 
गिी मित  २०७९।०१।०१ िा तनणाय भएको हुुँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस िएको 
कायाालय 

१ ७७१०६१ बबरेजर शाहु जोिायल-३, डोटी भत बहादिु/अम्भा देवी िानबहादिु 

श्री डडमभजन िडक 
कायाालय, ददपायल । 

२ ७७०२०६ ववक्रम शमाा बुटवल-१६, रुपन्देही ढुण्डीिाज/शशुीला िािप्रिाद 

३ ७७०१६८ मान बहािरु धामी कृष्णपुि-१, कञ्चनपुि लालबहादिु/कटुिी देवी कल्वा 

४ ७७०१२७ सचचन थापा वविाटनगि-६, िोिङ्ग उपेन्रबहादिु/वविला अििबहादिु 

 

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

१ ७७०१९४ ददपक भट्ट गोदाविी-७, कैलाली िहानन्द/पववत्रा पूणाानन्द 

२ ७७०१६५ कृष्णप्रिाद भट्ट िहाकाली-४, दाचुाला दगुाादत् /रुकिा देवी दलस्ज  

३ ७७०६३८ हेिन् िाज जोशी अजयिेरु-८, डडले्धुिा दहति बहादिु/अतन ा देवी शेिबहादिु 

४ ७७०९३९ बबशाल मिहं बुढीगंगा-९, बाजुिा भत बहादिु/चन्रा देवी डम्िि 

५ ७७०४१२ ववजय मिहं िलािा-८, बझाङ्ग दहति बहादिु/डम्ििा िहेन्रबहादिु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पाना नं.~ 2 ~ 

 

 

 

 

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

१ 771063 उिेश कैनी किने िग्वा 
२ 770922 आववश्काि शिाा िगिाज  दगुाादत्  
३ 770559 योगेश भण्डािी कृष्णबहादिु दहिामिहं 
४ 770827 िगेन्रबहादिु चन्द िणबहादिु ििी 
५ 770513 मिन देउवा गगने चुिे 
६ 770968 यज्ञिाज जोशी पदििाज शंकिदत्  
७ 770863 केशब बहादिु ऐडी धनमिहं पदिमिहं 
८ 770309 देवदत्  जोशी दटकािाि जयदेव 
९ 770989 ििेशिाज बडु कल्याणदत्  द ुवादत्  
१० 770771 नेत्रप्रिाद न्यौपान े िािनाि भवानीप्रिाद 
११ 770839 किनबहादिु धािी धथिे निमिहं 
१२ 770807 गौ ि मिहं भण्डािी लालमिहं बत्रलोकमिहं 

 

नोट :-    िागि उल्लेखि  ववज्ञापनिा मलखि  पिीक्षाबाट अन् वा ााका लागग छनौट भई अन् वाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िदे्वािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्वािले 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 कटुवाल) (बाबुकृष्ण ढकाल)       (ववष्णु पौडले) 

शाखा अचधकृत  केजरीय प्रनतननचध         उपसचचव 
 

 

 

  

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


पाना नं.~ 3 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८२ /०७८-७९ मित िः– २०७९।०१।०१ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८०४/०७६–७७ (मदहला) नेपाल इन्जजननयररङ्ग िेवा, सससिल ििूह, हाइवे उपििूह, 
रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी, सव-इन्जजननयर पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखि  पिीक्षाबाट अन् वाा ााका लागग छनौट 
भएका ७ जना उम्िेदवािहरुको मित  २०७८।१२।२६ ि २०७८।१२।२७ ग  ेिंचालन भएको अन् वाा ाािा उपस्थि  ७ (िा ) जना 
उम्िेदवािहरुको मलखि  पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् वाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि कायि हुन 
आएकोले उम्िेदवािहरुको िोजाइको प्रािमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थिायी तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी 
मित  २०७९।०१।०१ िा तनणाय भएको हुुँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस िएको कायाालय 

१ ७७०४२१ गीता रेग्मी छवविपागिभेिा-४, 
बझाङ्ग 

अस्ग्निाज/लक्ष्िी धौल्य 
श्री डडमभजन िडक कायाालय 
ददपायल 

 

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

१ ७७०४३२ श्रद्धा बथयाल  ानिेन-११, पाल्पा लक्ष्िीनािायण/गी ा किलाकान्  

२ ७७०७७९ लक्ष्िी भट्ट कृष्णपुि-३, कञ्चनपुि बदरनािायण/िाधवी जगन्नाि 

३ ७७०२५६ अस्थि ा पहाडी किलािाई-६, मिन्धुली  ोयानाि/शान् ा िुस्त नाि 

४ ७७०८८५ मि ा पाल गगरिचौका-३, डोटी निबहादिु/ ुलिी देवी जयिाि 

५ ७७०३६४ अन्जली काकी धनगढी-५, कैलाली िीनबहादिु/मिना हका बहादिु 
 

    नोट :- िागि उल्लेखि  ववज्ञापनिा मलखि  पिीक्षाबाट अन् वा ााका लागग छनौट भई अन् वाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्वािले 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 कटुवाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (ववष्णु पौडले) 
शाखा अचधकृत  केजरीय प्रनतननचध         उपसचचव 

 

 

 

  

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


पाना नं.~ 4 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८३ /०७८-७९ मित िः– २०७९।०१।०१ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८०५/०७६–७७ (िसलत) नेपाल इन्जजननयररङ्ग िेवा, सससिल ििूह, हाइवे उपििहू, 
रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी, सव-इन्जजननयर पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखि  पिीक्षाबाट अन् वाा ााका लागग छनौट 
भएका ३ जना उम्िेदवािहरुको मित  २०७८।१२।२६ ि २०७८।१२।२७ ग  ेिंचालन भएको अन् वाा ाािा उपस्थि  ३ ( ीन) जना 
उम्िेदवािहरुको मलखि  पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् वाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि कायि हुन 
आएकोले उम्िेदवािहरुको िोजाइको प्रािमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थिायी तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी 
मित  २०७९।०१।०१ िा तनणाय भएको हुुँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको 
नाम ससफाररस िएको कायाालय 

१ ७७०२५५ ज्ञानकुमार राम धनगडीिाई-१३, मििहा िम्पै /प्रिीला देवी जददुाि 
श्री डडमभजन िडक कायाालय 
ददपायल 

 

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

१ ७७१०६३ उिेश कैनी अजयिेरु-१, डडले्धुिा किने/पािव ी िग्वा 

२ ७७०४८२ िहेश बब.क. कृष्णपुि-६, कञ्चनपुि चन्रभान/भागा देवी िहाववि 
 

    नोट :- िागि उल्लेखि  ववज्ञापनिा मलखि  पिीक्षाबाट अन् वा ााका लागग छनौट भई अन् वाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्वािले 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 कटुवाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (ववष्णु पौडले) 
शाखा अचधकृत  केजरीय प्रनतननचध         उपसचचव 

 

 

 

  

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


पाना नं.~ 5 ~ 

 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८४ /०७८-७९ मित िः– २०७९।०१।०१ 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िचूी 
 
 

यि कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८०३-१५८०५/०७६–७७ (खुला/समावेशी) नेपाल इन्जजननयररङ्ग िेवा, सससिल ििूह, हाइवे 
उपििूह, रा.प.अनं.प्रथम शे्रणी, सव-इन्जजननयर पदिा तनयुस्त को लागग मिफारिि भएका उम्िेदवािहरुले प्राप  गिेको कूल 
प्राप ांकको आधाििा एकिुष्ट योग्य ाक्रि िूची मित  २०७९।०१।०१ को तनणाय अनुिाि िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीका लागग यो 
िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची :- 
 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. उम्मेिवारको नाम, थर ससफाररस िएको 
ववज्ञापन नं. खुला/समावेशी ससफाररस िएको कायाालय 

१ ७७१०६१ बबिेन्र शाहु १५८०३/०७६–७७ खलुा 

श्री डडमभजन िडक कायाालय, ददपायल 

२ ७७०२०६ ववक्रि शिाा १५८०३/०७६–७७ खलुा 

३ ७७०१६८ िान बहादिु धािी १५८०३/०७६–७७ खलुा 

४ ७७०१२७ िगचन िापा १५८०३/०७६–७७ खलुा 

५ ७७०२५५ ज्ञानकुिाि िाि १५८०५/०७६–७७ दललत 

६ ७७०४२१ गी ा िेग्िी १५८०४/०७६–७७ मलिला 

 

नोट :-    िागि उल्लेखि  ववज्ञापनिा मलखि  पिीक्षाबाट अन् वा ााका लागग छनौट भई अन् वाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप  
गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्वािले 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 कटुवाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (ववष्णु पौडले) 
    शाखा अचधकृत  केजरीय प्रनतननचध         उपसचचव 
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