
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 

 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ११ /०७९-८० मिम िः– २०७९।०५।१४ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८२८/०७७–७८ (आ.प्र.) नेपाल िन िेिा, न.ेपा.एण्ड िा.ला. ििूह, 
िा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी (प्रा.), मिमनयि गेि स्काउट पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलखि  पिीक्षाबाट 
प्रयोगात्िक पिीक्षा  था अन् िाा ााका लामग छनौट भएका ४ (चाि) जना उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०५।१३ ग े 
िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपखस्थ  ३ ( ीन) जना उम्िेदिािहरुको मलखि  पिीक्षाको प्राप्ांक ि अन् िाा ााको औष  
अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोखजिको योग्य ाक्रि कायि भएकोले स्थायी मनयखुिको लामग  पमिल बिोखजिको 
कायाालयिा मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०५।१४ िा मनणाय भएको हुुँदा िम्बखन्ध  िबैको जानकािीको लामग यो 
िूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

मिफारिि योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.
नं. 

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

१ ७७०००२ िािबहादिु चौधिी घोडाघोडी-५, कैलाली टिकाराम/पर्नी दवेी टदब ु
श्री िप्ड िाविय मनकुञ्ज 
कायाालय, िप्ड, बाजिुा 

 

बैकखपपक उम्िेदिाि :- 

बै.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ ७७००१० दगुााप्रिाद शिाा सााँफेबगर-२, अछाम मोतीराम/टवष्णा दवेी र्नन्दकृष्ण 

 

 

 

नोट :- िामथ उपलेखि  विज्ञापनिा मलखि  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िखम्िमल  भएका उम्िेिािहरुले प्राप् गिेको 
कूल प्राप्ाङ्क िम्बखन्ध  उम्िेिािले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ द्वदन पमछ अको ७ द्वदन िम्ि आयोगको website: 

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

  ..........................              ..........................           ..........................           ......................... 
 (मनिोज बस्ने )                     (ििेश कुिाि कटुिाल)              (प्रिेनािायण पन्थी)            (ज्ञानेन्र पिाजलुी) 
शािा अमधकृ                            शािा अमधकृ                    केन्रीय प्रम मनमध                उप-िखचि 

 

 

 

  

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


पाना नं.~ 2 ~ 

 

 
 

 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १२ /०७९-८० मिम िः– २०७९।०५।१४ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८२९/०७७–७८ (िलुा) नेपाल िन िेिा, न.ेपा.एण्ड िा.ला. ििूह, 
िा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी (प्रा.), मिमनयि गेि स्काउट पदको िाग पद िंख्या २ (दईु) का लामग मलखि  पिीक्षाबाट 
प्रयोगात्िक पिीक्षा  था अन् िाा ााका लामग छनौट भएका ९ (नौ) जना उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०५।१३ ग े 
िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपखस्थ  २ (दईु) जना उम्िेदिािहरुको मलखि  पिीक्षाको प्राप्ांक ि अन् िाा ााको औष  
अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोखजिको योग्य ाक्रि कायि भएकोले स्थायी मनयखुिको लामग  पमिल बिोखजिको 
कायाालयिा मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०५।१४ िा मनणाय भएको हुुँदा िम्बखन्ध  िबैको जानकािीको लामग यो 
िूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

 

मिफारिि योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.
नं. 

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

१ ७७००१८ िगेश उपाध्याय गौरीगगंा-२, कैलाली दगुााप्रसाद/दगुाा दवेी परुन्धर 

श्री िप्ड िाविय मनकुञ्ज 
कायाालय, िप्ड, बाजिुा 
 

 

 

नोट :- िामथ उपलेखि  विज्ञापनिा मलखि  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िखम्िमल  भएका उम्िेिािहरुले प्राप् गिेको 
कूल प्राप्ाङ्क िम्बखन्ध  उम्िेिािले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ द्वदन पमछ अको ७ द्वदन िम्ि आयोगको website: 

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

  ..........................              ..........................           ..........................           ......................... 
 (मनिोज बस्ने )                     (ििेश कुिाि कटुिाल)              (प्रिेनािायण पन्थी)            (ज्ञानेन्र पिाजलुी) 
शािा अमधकृ                            शािा अमधकृ                    केन्रीय प्रम मनमध                उप-िखचि 

 

 

 

   

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


पाना नं.~ 3 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १३ /०७९-८० मिम िः– २०७९।०५।१४ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको  विज्ञापन नं. १५८३०/०७७-७८ (आ.ज.) नेपाल िन िेिा, न.ेपा.एण्ड िा.ला. ििूह, 
िा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी (प्रा.), मिमनयि गेि स्काउट पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलखि  पिीक्षाबाट 
प्रयोगात्िक पिीक्षा  था अन् िाा ााका लामग छनौट भएका ७ (िा ) जना उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।०५।१३ ग े 
िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपखस्थ  ३ ( ीन) जना उम्िेदिािहरुको मलखि  पिीक्षाको प्राप्ांक ि अन् िाा ााको औष  
अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोखजिको योग्य ाक्रि कायि भएकोले स्थायी मनयखुिको लामग  पमिल बिोखजिको 
कायाालयिा मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।०५।१४ िा मनणाय भएको हुुँदा िम्बखन्ध  िबैको जानकािीको लामग यो 
िूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

 

मिफारिि योग्य ाक्रि 

 

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

१ ७७००१६ भविलाल थापा भेरी-२, जाजरकोि शान्तबहादरु/वालमती चन्रटवर 
श्री िप्ड िाविय मनकुञ्ज 
कायाालय, िप्ड, बाजिुा 

 

बैकखपपक उम्िेदिाि :- 

बै.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, थि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ ७७००५७ वटकािाि चौधिी टिकापरु-४, कैलाली मार्नबहादरु/टवष्णी हररबहादरु 

 

नोट :- िामथ उपलेखि  विज्ञापनिा मलखि  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िखम्िमल  भएका उम्िेिािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बखन्ध  उम्िेिािले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ द्वदन पमछ अको ७ द्वदन िम्ि आयोगको website: 

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

  ..........................              ..........................           ..........................           ......................... 
     (मनिोज बस्ने )                   (ििेश कुिाि कटुिाल)              (प्रिेनािायण पन्थी)                 (ज्ञानेन्र पिाजलुी) 
      शािा अमधकृ                 शािा अमधकृ                   केन्रीय प्रम मनमध               उप-िखचि 

   
 
 

 

  

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


पाना नं.~ 4 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १४ /०७९-८० मिम िः– २०७९।०५।१४ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको  विज्ञापन नं. १५८३१/०७७-७८ (िधेशी) नेपाल िन िेिा, न.ेपा.एण्ड िा.ला. ििूह, 
िा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी (प्रा.), मिमनयि गेि स्काउट पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलखि  पिीक्षाबाट 
प्रयोगात्िक पिीक्षा  था अन् िाा ााका लामग छनौट भएका ५ (पाुँच) जना उम्िेदिािहरु िध्ये मिम  २०७९।०५।१२ 
ग े िंचालन भएको प्रयोगात्िक पिीक्षािा उपखस्थ  ४ (चाि) जना अिफल भएको कािण िाग बिोखजि मिफारिश हनु 
निकेको हुुँदा िम्बखन्ध  िबैको जानकािीको लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको व्यहोिा मिम  २०७९।०५।१४ को 
मनणाय अनिुाि अनिुोध छ। 

 

 
 

  ..........................              ..........................           ..........................           ......................... 
     (मनिोज बस्ने )                    (ििेश कुिाि कटुिाल)             (प्रिेनािायण पन्थी)                 (ज्ञानेन्र पिाजलुी) 
      शािा अमधकृ                 शािा अमधकृ                   केन्रीय प्रम मनमध               उप-िखचि 

   
 
 

 

  



पाना नं.~ 5 ~ 

 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १५ /०७९-८० मिम िः– २०७९।०५।१४ 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८२९-१५८३०/०७७–७८ (िलुा/ििािेशी) नेपाल िन िेिा, न.ेपा.एण्ड िा.ला. 
ििूह, िा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी (प्रा.), मिमनयि गेि स्काउट पदिा मनयखुिको लामग मिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप् 
गिेको कूल प्राप्ांकको आधाििा देहायको एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची कायि हनु आएको व्यहोिा मिम  २०७९।०५।१४ 
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. िलुा/ििािेशी मिफारिि भएको कायाालय 

१ ७७००१८ िगेश उपाध्याय १५८२९/०७७–७८ िलुा श्री िप्ड िाविय मनकुञ्ज कायाालय, 
िप्ड, बाजिुा २ ७७००१६ भविलाल थापा १५८३०/०७७–७८ आ.ज. 

 

नोट :- िामथ उपलेखि  विज्ञापनिा मलखि  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट भई अन् िाा ाािा िखम्िमल  भएका उम्िेिािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बखन्ध  उम्िेिािले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ द्वदन पमछ अको ७ द्वदन िम्ि आयोगको website: 

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

 

   ..........................              ..........................           ..........................           ......................... 
     (मनिोज बस्ने )                   (ििेश कुिाि कटुिाल)              (प्रिेनािायण पन्थी)                 (ज्ञानेन्र पिाजलुी) 
      शािा अमधकृ                  शािा अमधकृ                   केन्रीय प्रम मनमध                  उप-िखचि 

   
 

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

