
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १०० /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।१६ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०९/०७७–७८ (खलुा) नेपाल विविध िेिा, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी,  कम््यूटि अपिेटि 
पदको िाग पद िंख्या ७ (िा ) का लामग मलखख  पिीक्षाबाट प्रयोगात्िक पिीक्षा ि अन् िाा ााका लामग छनौट भएका १४ 
(चौध) जना उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०३।१०, १३ ि १४ ग े िंचालन भएको प्रयोगात्िक पिीक्षा ि अन् िाा ाािा 
उपखथथ  १४ (चौध) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको प्राप्ताङ्क, प्रयोगात्िक पिीक्षाको प्राप्ताङ्क ि अन् िाा ााको औष  अङ्क 
ििे का आधाििा देहाय बिोखजि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोखजि 
देहायको कायाालयहरुिा थथायी मनयखुिको लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०३।१६ िा मनणाय भएको हुुँदा िम्बखन्ध  
िबैको जानकािीको लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

यो.क्र.
नं. 

िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि मिफारिि भएको कायाालय 

१ ७७००५५ अर्जुन स िंह कठायत र्ोशीपजर-७, कैलाली धनबहादजर/सबमादवेी नरसवर 
श्री सर्ल्ला प्रशा न 

कायाुलय, कैलाली 

२ ८३०५६३ करन धामी 
सिमदत्त-१७, 

कञ्चनपजर 
सहक्मत स िंह/समनादवेी  ोिान स िंह 

श्री बार्जरा सर्ल्ला 

अदालत, बार्जरा 

३ ७७०११९ िजवन रार् पाण्डेय िागेश्वर-३, डडेल्धजरा गणशेप्र ाद/रोहीणीदवेी सशवदत्त 
श्री सर्ल्ला प्रशा न 

कायाुलय, कञ्चनपजर 

४ ८३००८५ खगेन्द्र िण्डारी सिमदत्त-५, कञ्चनपजर कालजस िंह/गोमतीदवेी पजटजक स िंह 
श्री मालपोत कायाुलय, 

बैतडी 

५ ७७०००५ टिंक प्र ाद ओझा गोदावरी-४, कैलाली खगेन्द्रप्र ाद/सहरादवेी िोर्रार् 
श्री मालपोत कायाुलय, 

डोटी 

६ ८३०१६४ कमल राना मगर टीकापजर-२, कैलाली शिंकर/पदमा कज मारी उर्र स िं 
श्री डोटी सर्ल्ला 

अदालत, डोटी 

७ ८३०४४५ मजकेश कज मार कण ु
र्नकपजरधाम-११, 

धनजषा 
सवमलकज मार/रेनज दवेी र्ागेश्वर लाल 

श्री अछाम सर्ल्ला 

अदालत, अछाम 

 

बैकखपपक उम्िेदिाि :- 
 

बै.यो.क्र.
नं. 

िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ ८३०५१६ लोकेश बहादजर बम बेदकोट-८, कञ्चनपजर सहक्मतबहादजर/पावुती दलबहादजर 

२ ८३००७२ र्यरार् र्ोशी धनगढी-६, कैलाली करुणाकर/लक्ष्मीदवेी कालजराम 

 

 

 

 

 



पाना नं.~ 2 ~ 

 

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

१ ८३०१७९ सदपक लासमछान े सशवप्र ाद चक्रपाणी 

२ ८३०७०८ नरेन्द्र प्र ाद िट्ट गर्ाधर प्रमानन्द्द 

 

 

नोट :- १. िामथ उपलेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िखम्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप्त गिेको 
कूल प्राप्ताङ्क िम्बखन्ध  उम्िेद्वािले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 
        २.   मिफारिश भएका उम्िेदिािहरुलाई मिफारिश पत्र मिम  २०७९/०३/२० ग े ददइने छ । 

  
 

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

शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध         िहिखचि 
 

 

 

   

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


पाना नं.~ 3 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १०१ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।१६ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८१०/०७७–७८ (िवहला) नेपाल विविध िेिा, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी,  कम््यूटि अपिेटि 
पदको िाग पद िंख्या २ (दईु) का लामग मलखख  पिीक्षाबाट प्रयोगात्िक पिीक्षा ि अन् िाा ााका लामग छनौट भएका ७ (िा ) 
जना उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०३।१०, १३ ि १४ ग े िंचालन भएको प्रयोगात्िक पिीक्षा ि अन् िाा ाािा उपखथथ  ७ 
(िा ) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको प्राप्ताङ्क, प्रयोगात्िक पिीक्षाको प्राप्ताङ्क ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का 
आधाििा देहाय बिोखजि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोखजि देहायको 
कायाालयहरुिा थथायी मनयखुिको लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०३।१६ िा मनणाय भएको हुुँदा िम्बखन्ध  िबैको 
जानकािीको लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि मिफारिि भएको कायाालय 

१ ८३००९८ चााँदनी के. ी. घोराही-२, दाङ 
सगरबहादजर/सटका 

कज मारी 
दान बहादजर 

श्री करदाता  ेवा कायाुलय, 

लम्की, कैलाली 

२ ७७०४३७ तजल ी बोकटी दशरथचन्द्द-४, बैतडी रामदत्त/सहरादवेी शोिादत्त 
श्री कञ्चनपजर सर्ल्ला अदालत, 

कञ्चनपजर 

 

बैकखपपक उम्िेदिाि :- 
 

बै.यो.क्र.
नं. 

िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ ८३०४२५ य ोदा र्ोशी दोगडाकेदार-६, बैतडी दवेदत्त/पावतुी मसनराम 

 

 

नोट :- १. िामथ उपलेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िखम्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप्त गिेको 
कूल प्राप्ताङ्क िम्बखन्ध  उम्िेद्वािले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 
        २.   मिफारिश भएका उम्िेदिािहरुलाई मिफारिश पत्र मिम  २०७९/०३/२० ग े ददइने छ । 

 
 

 

     .........................                      ..........................                    ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (पिन कुिाि म मिपिेना) (ज्ञानेन्र प्रिाद ढकाल) 
  शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       िहिखचि 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १०२ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।१६ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८११/०७७–७८ (आददिािी जनजा ी) नेपाल विविध िेिा, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी,  
कम््यूटि अपिेटि पदको िाग पद िंख्या २ (दईु) का लामग मलखख  पिीक्षाबाट प्रयोगात्िक पिीक्षा ि अन् िाा ााका लामग छनौट 
भएका ९ (नौ) जना उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०३।१०, १३ ि १४ ग े िंचालन भएको प्रयोगात्िक पिीक्षा ि 
अन् िाा ाािा उपखथथ  ९ (नौ) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको प्राप्ताङ्क, प्रयोगात्िक पिीक्षाको प्राप्ताङ्क ि अन् िाा ााको 
औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोखजि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि 
बिोखजि देहायको कायाालयहरुिा थथायी मनयखुिको लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०३।१६ िा मनणाय भएको हुुँदा 
िम्बखन्ध  िबैको जानकािीको लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको 
नाि मिफारिि भएको कायाालय 

१ ७७००६७ असनल  डिंगौरा 
दोदोधरा-८, 

कैलाली 
लालबहादजर/र्गमसत दवेी फागजराम 

श्री सर्ल्ला प्रशा न कायाुलय, 

डडेल्धजरा 

२ ८३०२९६ अशोक चौधरी 
घोडाघोडी-१२, 

कैलाली 
रामचरण/चचेीदवेी र्गनज 

श्री ईलाका प्रशा न कायाुलय, 

सििजवनवस्ती, कञ्चनपजर 

 

बैकखपपक उम्िेदिाि :- 
 

बै.यो.क्र.
नं. 

िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ ७७००५८ सदसलप राना 
शजक्लाफााँटा-६, 

कञ्चनपजर 
 जकराम/रेवतीदवेी बहादजर 

 
नोट :- १. िामथ उपलेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िखम्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप्त गिेको 

कूल प्राप्ताङ्क िम्बखन्ध  उम्िेद्वािले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 
        २.   मिफारिश भएका उम्िेदिािहरुलाई मिफारिश पत्र मिम  २०७९/०३/२० ग े ददइने छ । 

 
 

 

     .........................                      ..........................                    ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (पिन कुिाि म मिपिेना) (ज्ञानेन्र प्रिाद ढकाल) 
  शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       िहिखचि 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १०३ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।१६ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८१२/०७७–७८ (िधेशी) नेपाल विविध िेिा, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी,  कम््यूटि अपिेटि 
पदको िाग पद िंख्या २ (दईु) का लामग मलखख  पिीक्षाबाट प्रयोगात्िक पिीक्षा ि अन् िाा ााका लामग छनौट भएका ८ (आठ) 
जना उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०३।१०, १३ ि १४ ग े िंचालन भएको प्रयोगात्िक पिीक्षा ि अन् िाा ाािा उपखथथ  ७ 
(िा ) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको प्राप्ताङ्क, प्रयोगात्िक पिीक्षाको प्राप्ताङ्क ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का 
आधाििा देहाय बिोखजि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोखजि देहायको 
कायाालयहरुिा थथायी मनयखुिको लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०३।१६ िा मनणाय भएको हुुँदा िम्बखन्ध  िबैको 
जानकािीको लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको 
नाि मिफारिि भएको कायाालय 

१ ८३०३९१ ओम कृष्ण महतो 
गौशाला-१०, 

महोत्तरी 
रामसवला /सशवकज मारीदवेी लक्ष्मण 

श्री सर्ल्ला सनवाुचन कायाुलय, 

डोटी 

२ ८३०३०७ उधवकज मार स िंह 
महोत्तरी-५, 

महोत्तरी 
र्यकृष्ण/ ागरदवेी लखीचन्द्र 

श्री सर्ल्ला सनवाुचन कायाुलय, 

अछाम 

 

बैकखपपक उम्िेदिाि :- 
 

बै.यो.क्र.
नं. 

िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ ८३०७०२ रिंसर्त कज मार  ाह  ोनमा-१, महोत्तरी श्रीराम/ िंगीतादवेी महुरी 

 
नोट :- १. िामथ उपलेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िखम्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप्त गिेको 

कूल प्राप्ताङ्क िम्बखन्ध  उम्िेद्वािले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 
        २.   मिफारिश भएका उम्िेदिािहरुलाई मिफारिश पत्र मिम  २०७९/०३/२० ग े ददइने छ । 

 
 

 

     .........................                      ..........................                    ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (पिन कुिाि म मिपिेना) (ज्ञानेन्र प्रिाद ढकाल) 
  शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       िहिखचि 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १०४ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।०३।१६ 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०९-१५८१२/०७७–७८ (खलुा/ििािेशी) नेपाल विविध िेिा, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी,  
कम््यूटि अपिेटि पदिा मनयखुिको लामग मिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप्त गिेको कूल प्राप्तांकको आधाििा देहायको 
एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची कायि हनु आएको व्यहोिा मिम  २०७९।०३।१६ को मनणाय अनिुाि िम्बखन्ध  िबैको 
जानकािीका लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ । 
एकिषु्ट योग्य ाक्रिको िूची :- 
 

यो.क्र.
नं. 

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

१ ७७००५५ अर्जुन स िंह कठायत १५८०९/०७७-७८ खजला श्री सर्ल्ला प्रशा न कायाुलय, कैलाली 

२ ८३०५६३ करन धामी १५८०९/०७७-७८ खजला श्री बार्जरा सर्ल्ला अदालत, बार्जरा 

३ ८३०३९१ ओम कृष्ण महतो १५८१२/०७७-७८ मधे ी श्री सर्ल्ला सनवाुचन कायाुलय, डोटी 

४ ७७०११९ िजवन रार् पाण्डेय १५८०९/०७७-७८ खजला श्री सर्ल्ला प्रशा न कायाुलय, कञ्चनपजर 

५ ८३००८५ खगेन्द्र िण्डारी १५८०९/०७७-७८ खजला श्री मालपोत कायाुलय, बैतडी 

६ ७७०००५ टिंक प्र ाद ओझा १५८०९/०७७-७८ खजला श्री मालपोत कायाुलय, डोटी 

७ ८३०१६४ कमल राना मगर १५८०९/०७७-७८ खजला श्री डोटी सर्ल्ला अदालत, डोटी 

८ ७७००६७ असनल  डिंगौरा १५८११/०७७-७८ आ.र्. श्री सर्ल्ला प्रशा न कायाुलय, डडेल्धजरा 

९ ८३०४४५ मजकेश कज मार कण ु १५८०९/०७७-७८ खजला श्री अछाम सर्ल्ला अदालत, अछाम 

१० ८३००९८ चााँदनी के. ी. १५८१०/०७७-७८ मसहला 
श्री करदाता  ेवा कायाुलय, लम्की, 

कैलाली 

११ ७७०४३७ तजल ी बोकटी १५८१०/०७७-७८ मसहला श्री कञ्चनपजर सर्ल्ला अदालत, कञ्चनपजर 

१२ ८३०२९६ अशोक चौधरी १५८११/०७७-७८ आ.र्. 
श्री ईलाका प्रशा न कायाुलय, 

सििजवनवस्ती, कञ्चनपजर 

१३ ८३०३०७ उधवकज मार स िंह १५८१२/०७७-७८ मधे ी श्री सर्ल्ला सनवाुचन कायाुलय, अछाम 

 

नोट :- १. िामथ उपलेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िखम्िमल  भएका उम्िेद्वािहरुले प्राप्त गिेको 
कूल प्राप्ताङ्क िम्बखन्ध  उम्िेद्वािले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ ददन पमछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 
        २.   मिफारिश भएका उम्िेदिािहरुलाई मिफारिश पत्र मिम  २०७९/०३/२० ग े ददइने छ । 
 
 
 
 

     .........................                     ............................                       ............................. 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (पिन कुिाि म मिपिेना)    (ज्ञानेन्र प्रिाद ढकाल) 
    शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध           िहिखचि 
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