
लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 
       राजपरु, डोटी 

सूचना नं: २७/०७९-८०              मिमि:-२०७९।०५।१८ 

मसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८२६/०७७–७८ (खलुा) नपेाल इन्न्जमनयररङ्ग सेवा, सरे्भ सिूह, रा.प.अनं.दििीय 
शे्रणी (प्रा.), अमिन पिको िाग पि संख्या ३ (िीन) का लामग मलन्खि परीक्षाबाट अन्िवाािााका लामग छनौट र्भएका ५ 
(पााँच) जना उम्िेिवारहरुको मिमि २०७९।०५।१७ गिे संचालन र्भएको अन्िवाािाािा उपन्थिि ५ (पााँच) जना 
उम्िेिवारहरुको मलन्खि परीक्षाको प्राप्ांक र अन्िवाािााको औषि अङ्क सिेिका आधारिा िेहाय बिोन्जिको योग्यिाक्रि 
कायि र्भएकोले थिायी मनयनु्िको लामग िपमसल बिोन्जिको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिमि २०७९।०५।१८ 
िा मनणाय र्भएको हुाँिा सम्बन्न्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

मसफाररस योग्यिाक्रि 

यो.क्र.नं. रोल नं. नाि, िर ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि मसफाररस र्भएको कायाालय 

१ ७७०२१३ कणामसंह साउाँि पचुौडी-७, बैिडी उजलमसह/वहरा नागीमसह श्री नापी कायाालय, अछाि । 

२ ७७०१७० दिपेन्रमसंह काकी िहुुाँ-२, िाच ुाला करनमसह/परुलीिेवव िानमसह श्री नापी कायाालय, बाजरुा । 

३ ७७०२५३ दिनेश रोकाया 
रािारोशन-५, 
अछाि 

कम्िाने/नन्िािेवी करववरे श्री नापी कायाालय, बाजरुा । 

 

बैकन्पपक उम्िेिवार :- 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाि, िर ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 
१ 770015 रािरुपेश डंगौरा जोशीपरु-१, कैलाली सजनलाल/ि:ुख रानी धनीराि 

 

अथिायी सूची :- 
अ.यो.क्र.नं. रोल नं. नाि, िर बाबकुो नाि बाजेको नाि 

१ 770050 िकेन्रबहािरु बढुा िलुववर रािबहािरु 
२ 770012 जनक बढुा िोिीराि सि 
३ 770016 पारस बोहरा प्रकाशमसंह पििमसंह 

नोट :- िामि उपलेन्खि ववज्ञापनिा मलन्खि परीक्षाबाट अन्िवािााका लामग छनौट र्भई अन्िवाािाािा सन्म्िमलि र्भएका उम्िेिारहरुले प्राप् गरेको 
कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्न्धि उम्िेिारले यो नमिजा प्रकाशन र्भएको मिमिले ७ दिन पमछ अको ७ दिन सम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना सवकन ेव्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 
 
.........................                 ..........................                         ......................... 
   (मनरोज बथनेि)                   (प्रिेनारायण पन्िी)                              (ज्ञानेन्र पराजलुी) 
   शाखा अमधकृि                           केन्रीय प्रमिमनमध      उप- सन्चव 
 

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


लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 
       राजपरु, डोटी 

सूचना नं: २८/०७९-८०              मिमि:-२०७९।०५।१८ 

मसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८२७/०७७–७८ (वप.क्ष.े) नपेाल इन्न्जमनयररङ्ग सेवा, सरे्भ सिूह, रा.प.अनं.दििीय 
शे्रणी (प्रा.), अमिन पिको िाग पि संख्या १ (एक) का लामग मलन्खि परीक्षाबाट अन्िवाािााका लामग छनौट र्भएका ५ 
(पााँच) जना उम्िेिवारहरुको मिमि २०७९।०५।१७ गिे संचालन र्भएको अन्िवाािाािा उपन्थिि ५ (पााँच) जना 
उम्िेिवारहरुको मलन्खि परीक्षाको प्राप्ांक र अन्िवाािााको औषि अङ्क सिेिका आधारिा िेहाय बिोन्जिको योग्यिाक्रि 
कायि र्भएकोले थिायी मनयनु्िको लामग िपमसल बिोन्जिको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिमि २०७९।०५।१८ 
िा मनणाय र्भएको हुाँिा सम्बन्न्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

मसफाररस योग्यिाक्रि 

यो.क्र.नं. रोल नं. नाि, िर ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि मसफाररस र्भएको कायाालय 

१ 770215 मबरेन्र जैसी 
कनकासनु्िरी-७, 
जमु्ला 

कृष्णर्भि/झाप ु नन्िऋषी श्री नापी कायाालय, अछाि । 

 

बैकन्पपक उम्िेिवार :- 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाि, िर ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ 770050 िकेन्रबहािरु बढुा चन्िननाि-८, जमु्ला िलुववर/मनमल रािबहािरु 

 

नोट :- िामि उपलेन्खि ववज्ञापनिा मलन्खि परीक्षाबाट अन्िवािााका लामग छनौट र्भई अन्िवाािाािा सन्म्िमलि र्भएका उम्िेिारहरुले प्राप् गरेको 
कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्न्धि उम्िेिारले यो नमिजा प्रकाशन र्भएको मिमिले ७ दिन पमछ अको ७ दिन सम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना सवकन ेव्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 
 
 
 
..........................                 ..........................                         ......................... 
   (मनरोज बथनेि)                   (प्रिेनारायण पन्िी)                              (ज्ञानेन्र पराजलुी) 
   शाखा अमधकृि                           केन्रीय प्रमिमनमध      उप- सन्चव 
 

  

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


लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 
       राजपरु, डोटी 

सूचना नं: २९/०७९-८०              मिमि:-२०७९।०५।१८ 

एकिषु्ट योग्यिाक्रि सूची 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८२६-१५८२७/०७७–७८ (खलुा/सिावेशी) नपेाल इन्न्जमनयररङ्ग सेवा, सरे्भ 
सिूह, रा.प.अनं.दििीय शे्रणी (प्रा.), अमिन पििा मनयनु्िको लामग मसफाररस र्भएका उम्िेिवारहरुले प्राप् गरेको कूल 
प्राप्ांकको आधारिा िेहायको एकिषु्ट योग्यिाक्रि सूची कायि हनु आएको व्यहोरा मिमि २०७९।०५।१८ को मनणाय 
अनसुार सम्बन्न्धि सबैको जानकारीका लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

एकिषु्ट योग्यिाक्रि योग्यिाक्रि 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्िेिवारको नाि, िर मसफाररस र्भएको 
ववज्ञापन नं. खलुा/सिावेशी मसफाररस र्भएको कायाालय 

१ ७७०२१३ कणामसंह साउाँि १५८२६/०७७-७८ खलुा श्री नापी कायाालय, अछाि । 

२ ७७०१७० दिपेन्रमसंह काकी १५८२६/०७७-७८ खलुा श्री नापी कायाालय, बाजरुा । 

३ ७७०२५३ दिनेश रोकाया १५८२६/०७७-७८ खलुा श्री नापी कायाालय, बाजरुा । 

४ 770215 मबरेन्र जैसी १५८२७/०७७-७८ पि.क्षे. श्री नापी कायाालय, अछाि । 

 

 

नोट :- िामि उपलेन्खि ववज्ञापनिा मलन्खि परीक्षाबाट अन्िवािााका लामग छनौट र्भई अन्िवाािाािा सन्म्िमलि र्भएका उम्िेिारहरुले प्राप् गरेको 
कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्न्धि उम्िेिारले यो नमिजा प्रकाशन र्भएको मिमिले ७ दिन पमछ अको ७ दिन सम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना सवकन ेव्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 
 
 
..........................                  ..........................                        ......................... 
   (मनरोज बथनेि)                   (प्रिेनारायण पन्िी)                              (ज्ञानेन्र पराजलुी) 
   शाखा अमधकृि                           केन्रीय प्रमिमनमध                                  उप- सन्चव 
 

 

 

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

