
लोक सेवा आयोग 

महेन्द्रनगर कायाालय 

(प्रशासन, अन्द्तवााताा तथा ससफाररस फााँट) 
 

महेन्द्रनगर, कञ् चनपरु 

 

Website: www.psc.gov.np, Email:mahendranagar@psc.gov.np , 099-521209,099-523992 
 

 

उम्मेदवार ससफाररस  सम्बन्द्धी  सूचना 
        सूचना नं. ४८/२०७९-८०                                                                                                                           समसत: २०७९/११/०२ 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं.१६३६८/०७८-७९(खलुा), ववववध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय शे्रणी (प्रा.) सहायक कम््यटुर अपरेटर पदको माग पद संख्या 
४ (चार) का लासग सलखखत परीक्षाबाट कम््यटुर प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवाातााको लासग छनौट भएका ९ (नौ) जना उम्मेदवारहरुको समसत 
२०७९/१०/२९ गते र २०७९/११/०१ गते कम््यटुर प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवााताा सञ् चालन भएकोमा उपखथथत ८ (आठ) जना 
उम्मेदवारहरुको सलखखत परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवााताा समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोखजमको योग्यताक्रम कायम हनु 
आएकोले थथायी सनयखुिको लासग देहाय बमोखजमको कायाालयमा ससफाररस गने गरी समसत २०७९।११।०२ मा सनणाय भएको हुाँदा सम्बखन्द्धत 
सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररस योग्यताक्रम 

यो.क्र.नं. माष्टर 
आई.डी. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम 
थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको 
नाम 

ससफाररस भएको कायाालय 

१ 1005103 830105 सबक्रम  थापा 
गभुााकोट-१, 

सखेुत 
गंगबहादरु/बेलकुमारी गजसबर 

श्री कारागार कायाालय 
महेन्द्रनगर, कञ्चनपरु 

२ 757835 830581 नवराज  गौतम 
चरेु -३ ,
कैलाली 

केशवराज/रासधकादेवी गंगाराम श्री कारागार कायाालय, डडेल्धरुा 

३ 352525 830079 बोमबहादरु खत्री रेसङु्गा-३, 

गलु्मी 
मोसतबहादरु/द्वदपकला परसबर 

श्री ईलाका प्रशासन कायाालय, 

पचुौडी, बैतडी 

४ 568513 830504 
उज्जवल पनु 

मगर 

मल्लरानी-४, 

्यठुान 
खचन्द्तबहादरु/खशवा मोतीलाल 

श्री सीमा प्रशासन कायाालय, 

वयााँस, दाच ुाला 
 

वैकखल्पक योग्यताक्रम 

व.यो.क्र.नं. माष्टर आई.डी. रोल नं. उम्मेदवारको नाम 
थर 

ठेगाना बाबकुो नाम बाजेको 
नाम 

१ 1001710 830093 रामससंह पजुारा मेलौली-५, बैतडी कमलससंह/रमा हरमलससंह  

२ 85162 830479 धबुाराज जोशी बङुगल-९, बझाङ्ग ववष्णदुत्त/पावातीदेवी रामदत्त 

 

अथथायी योग्यताक्रम 

अ.यो.क्र.नं. माष्टर आई.डी. रोल नं. उम्मेदवारको नाम 
थर 

बाबकुो नाम बाजेको 
नाम 

१ 628794 830735 धनबहादरु धामी हररससंह/हररना काशी  

२ 955366 830611 भिराज  भट्ट पदमराज/डम्मरुदेवी नरपसत  
 

 

नोटः        

यस ववज्ञापनमा सलखखत परीक्षाबाट अन्द्तवाातााको लासग छनौट भई अन्द्तवााताामा सखम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्द्धत उम्मेदवारले यो 
नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) द्वदन पसछ अको ७ (सात) द्वदनसम्म आयोगको Website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना 
सवकने वयहोरा जानकारी गराइन्द्छ । 

पनुश्च: समसत २०७९/११/०५ गते द्वदनको १२:०० बजे पसछ ससफाररस पत्र ववतरण गररने वयहोरा समेत जानकारी गराईन्द्छ । 

 

....................... 
(खगने्द्रप्रसाद भट्ट) 
शाखा असधकृत 

 

 

....................... 
(लोकहरर काँ डेल) 
केन्द्रीय प्रसतसनसध 

उपसखचव (कानून) 

 

 

............................. 
 (कुमारप्रसाद कोइराला) 

उपसखचव 

कायाालय प्रमखु 

 

 

 



लोक सेवा आयोग 

महेन्द्रनगर कायाालय 

(प्रशासन, अन्द्तवााताा तथा ससफाररस फााँट) 
 

महेन्द्रनगर, कञ् चनपरु 

 

Website: www.psc.gov.np, Email:mahendranagar@psc.gov.np , 099-521209,099-523992 
 

उम्मेदवार ससफाररस  सम्बन्द्धी  सूचना 
सूचना नं. ४९/२०७९-८०                                                                                                                         समसत: २०७९/११/०२ 
यस कायाालयको ववज्ञापन नं.१६३६९/०७८-७९(मवहला), ववववध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय शे्रणी (प्रा.) सहायक कम््यटुर अपरेटर पदको माग पद 

संख्या १ (एक) का लासग सलखखत परीक्षाबाट कम््यटुर प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवाातााको लासग छनौट भएका ६(छ) जना उम्मेदवारहरुको समसत 
२०७९/१०/२९ गते र २०७९/११/०१ गते कम््यटुर प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवााताा सञ् चालन भएकोमा अन्द्तवााताामा उपखथथत ६(छ) जना 
उम्मेदवारहरुको सलखखत परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवााताा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोखजमको योग्यताक्रम कायम हनु 
आएकोले थथायी सनयखुिको लासग देहाय बमोखजमको कायाालयमा ससफाररस गने गरी समसत २०७९।११।०२ मा सनणाय भएको हुाँदा सम्बखन्द्धत 
सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

 

ससफाररस योग्यताक्रम 

यो.क्र.नं. माष्टर 
आई.डी.. 

रोल नं. उम्मेदवारको 
नाम थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१ 982816 830649 एसलना काफ्ले 
खााँदवारी-२, 
संखवुासभा उमेशचन्द्र/इखन्द्दरा भवानीप्रसाद 

श्री ईलाका प्रशासन कायाालय, 
सखुड, कैलाली 

 
वैकखल्पक योग्यताक्रम 
वै.यो.क्र.नं. माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम 

थर 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ 994527 830697 ऐश्वया रावत खप्तड छेडेदह-३, बाजरुा भिबहादरु/सबष्नादेवी  सइुते 
 

नोटः        

यस ववज्ञापनमा सलखखत परीक्षाबाट अन्द्तवाातााको लासग छनौट भई अन्द्तवााताामा सखम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 
सम्बखन्द्धत उम्मेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) द्वदन पसछ अको ७ (सात) द्वदनसम्म आयोगको 
Website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने वयहोरा जानकारी गराइन्द्छ । 

पनुश्च: समसत २०७९/११/०५ गते द्वदनको १२:०० बजे पसछ ससफाररस पत्र ववतरण गररने वयहोरा समेत जानकारी गराईन्द्छ। 

 

 

 
 

....................... 
(खगने्द्रप्रसाद भट्ट) 
शाखा असधकृत 

 

 

....................... 
(लोकहरर काँ डेल) 
केन्द्रीय प्रसतसनसध 

उपसखचव (कानून) 

 

 

............................. 
 (कुमारप्रसाद कोइराला) 

उपसखचव 

कायाालय प्रमखु 

 

 

 



लोक सेवा आयोग 

महेन्द्रनगर कायाालय 

(प्रशासन, अन्द्तवााताा तथा ससफाररस फााँट) 
 

महेन्द्रनगर, कञ् चनपरु 

 

Website: www.psc.gov.np, Email:mahendranagar@psc.gov.np , 099-521209,099-523992 
 

उम्मेदवार ससफाररस  सम्बन्द्धी  सूचना 
 सूचना नं. ५०/२०७९-८०                                                                                                                       समसत:  २०७९/११/०२ 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं.१६३७०/०७८-७९(आ.ज.), ववववध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय शे्रणी (प्रा.) सहायक कम््यटुर अपरेटर पदको माग पद 

संख्या १ (एक) का लासग सलखखत परीक्षाबाट कम््यटुर प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवाातााको लासग छनौट भएका ७ (सात) जना उम्मेदवारहरुको 
समसत २०७९/१०/२९ गते र २०७९/११/०१ गते कम््यटुर प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवााताा सञ् चालन भएकोमा अन्द्तवााताामा उपखथथत 
७(सात) जना उम्मेदवारहरुको सलखखत परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवााताा समेतको प्राप्ताकंको आधारमा देहाय बमोखजमको योग्यताक्रम 
कायम हनु आएकोले थथायी सनयखुिको लासग देहाय बमोखजमको कायाालयमा ससफाररस गने गरी समसत २०७९।११।०२ मा सनणाय भएको हुाँदा 
सम्बखन्द्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररस योग्यताक्रम 

यो.क्र.नं. माष्टर 
आई.डी. 

रोल नं. उम्मेदवारको 
नाम थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१ 989914 830667 द्वदपांश ुचौधरी राजापरु-५, 
बद्वदाया 

वकरणराज/ससताकुमारी  प्रयागराज श्री खजल्ला सरकारी ववकल 
कायाालय, डडेल्धरुा 

 
वैकखल्पक योग्यताक्रम 
वै.यो.क्र.नं. माष्टर आई.डी. रोल नं. उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ 1010768 830120 ज्ञानकुमार गमवुा राजापरु-६, बद्वदाया सवारीलाल/पल्टी खसुसराम  
 

नोटः        

यस ववज्ञापनमा सलखखत परीक्षाबाट अन्द्तवाातााको लासग छनौट भई अन्द्तवााताामा सखम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 
सम्बखन्द्धत उम्मेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) द्वदन पसछ अको ७ (सात) द्वदनसम्म आयोगको 
Website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने वयहोरा जानकारी गराइन्द्छ । 

पनुश्च: समसत २०७९/११/०५ गते द्वदनको १२:०० बजे पसछ ससफाररस पत्र ववतरण गररने वयहोरा समेत जानकारी गराईन्द्छ। 

 

 

....................... 
(खगने्द्रप्रसाद भट्ट) 
शाखा असधकृत 

 

 

....................... 
(लोकहरर काँ डेल) 
केन्द्रीय प्रसतसनसध 

उपसखचव (कानून) 

 

 

............................. 
 (कुमारप्रसाद कोइराला) 

उपसखचव 

कायाालय प्रमखु 

 

 

 



लोक सेवा आयोग 

महेन्द्रनगर कायाालय 

(प्रशासन, अन्द्तवााताा तथा ससफाररस फााँट) 
 

महेन्द्रनगर, कञ् चनपरु 

 

Website: www.psc.gov.np, Email:mahendranagar@psc.gov.np , 099-521209,099-523992 
 

उम्मेदवार ससफाररस  सम्बन्द्धी  सूचना 
सूचना नं. ५१/२०७९-८०                                                                                                                        समसत: २०७९/११/०२ 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं.१६३७१/०७८-७९ (दसलत), ववववध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय शे्रणी (प्रा.) सहायक कम््यटुर अपरेटर पदको माग पद 

संख्या १ (एक) का लासग सलखखत परीक्षाबाट कम््यटुर प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवाातााको लासग छनौट भएका ३ (तीन) जना उम्मेदवारहरुको 
समसत २०७९/१०/२९ गते र २०७९/११/०१ गते कम््यटुर प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवााताा सञ् चालन भएकोमा अन्द्तवााताामा उपखथथत ३ 
(तीन) जना उम्मेदवारहरुको सलखखत परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्द्तवााताा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोखजमको योग्यताक्रम कायम 
हनु आएकोले थथायी सनयखुिको लासग देहाय बमोखजमको कायाालयमा ससफाररस गने गरी समसत २०७९।११।०२ मा सनणाय भएको हुाँदा 
सम्बखन्द्धत सबैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररस योग्यताक्रम 

यो.क्र.नं. माष्टर 
आई.डी. 

रोल नं. उम्मेदवारको 
नाम थर 

ठेगाना बाब/ुआमाको 
नाम 

बाजेको नाम ससफाररस भएको कायाालय 

१ 683403 830539 नरेश सनुार शकु्लाफााँटा-११, 
कञ्चनपरु 

रनससंह/मनादेवी महाववर श्री खजल्ला सरकारी ववकल 
कायाालय, बैतडी 

 

नोटः        

यस ववज्ञापनमा सलखखत परीक्षाबाट अन्द्तवाातााको लासग छनौट भई अन्द्तवााताामा सखम्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 
सम्बखन्द्धत उम्मेदवारले यो नसतजा प्रकाशन भएको समसतले ७ (सात) द्वदन पसछ अको ७ (सात) द्वदनसम्म आयोगको 
Website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने वयहोरा जानकारी गराइन्द्छ । 

पनुश्च: समसत २०७९/११/०५ गते द्वदनको १२:०० बजे पसछ ससफाररस पत्र ववतरण गररने वयहोरा समेत जानकारी गराईन्द्छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

....................... 
(खगने्द्रप्रसाद भट्ट) 
शाखा असधकृत 

 

 

....................... 
(लोकहरर काँ डेल) 
केन्द्रीय प्रसतसनसध 

उपसखचव (कानून) 

 

 

............................. 
 (कुमारप्रसाद कोइराला) 

उपसखचव 

कायाालय प्रमखु 

 

 
 



लोक सेवा आयोग 

महेन्द्रनगर कायाालय 

(प्रशासन, अन्द्तवााताा तथा ससफाररस फााँट) 
 

महेन्द्रनगर, कञ् चनपरु 

 

Website: www.psc.gov.np, Email:mahendranagar@psc.gov.np , 099-521209,099-523992 
 

एकमषु्ट योग्यताक्रम ससफाररस सम्बन्द्धी सूचना 
         सूचना नं. ५२/२०७९-८०                                                                                                                     समसत: २०७९/११/०२ 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १६३६८/०७८-७९(खलुा), ववज्ञापन नं. १६३६९/०७८-७९(मवहला), ववज्ञापन नं. १६३७०/०७८-७९ 
(आ.ज.), ववज्ञापन नं. १६३७१/०७८-७९ (दसलत), ववववध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय शे्रणी (प्रा.) सहायक कम््यटुर अपरेटर पदमा समसत 
२०७९/११/०२ मा सनयखुिका लासग ससफाररस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोखजमको एकमषु्ट 
योग्यताक्रम कायम भएकोले सम्बखन्द्धत सबैको जानकारीको लासग समसत २०७९/११/०२ को सनणाय अनसुार यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ ।  

 

       एकमषु्ट योग्यताक्रमको सूची: 
यो.क्र.नं. माष्टर आई.डी. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर ससफाररस गररएको वव.नं. खलुा/समावेशी 

१ 1005103 830105 सबक्रम  थापा १६३६८/०७८-७९ खलुा 
२ 757835 830581 नवराज  गौतम १६३६८/०७८-७९ खलुा 
३ 352525 830079 बोमबहादरु खत्री १६३६८/०७८-७९ खलुा 
४ 568513 830504 उज्जवल पनु मगर १६३६८/०७८-७९ खलुा 
५ 989914 830667 द्वदपांश ुचौधरी १६३७०/०७८-७९ आ.ज. 
६ 982816 830649 एसलना काफ्ले १६३६९/०७८-७९ मवहला 
७ 683403 830539 नरेश सनुार १६३७१/०७८-७९ दसलत 

 

 

  

....................... 
(खगने्द्रप्रसाद भट्ट) 
शाखा असधकृत 

 

 

....................... 
(लोकहरर काँ डेल) 
केन्द्रीय प्रसतसनसध 

उपसखचव (कानून) 

 

 

............................. 
 (कुमारप्रसाद कोइराला) 

उपसखचव 

कायाालय प्रमखु 

 

 

 


