
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १३ /०७८-७९ मित िः– २०७८।०६।०८ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०७/०७६–७७ (खुला) ईन्न्ितनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, 
िरे्भक्षक/नापी तनिीक्षक पदको िाग पद िंख्या ४ (चाि) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट र्भएका ७ िना 
उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०६।०७ ग  ेिंचालन र्भएको अन् िाा ाािा उपन्थथ  ६ (छ) िना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको 
प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले उम्िेदिािहरुको 
िोिाइको प्राथमिक ाक्रि बिोन्िि देहायका कायाालयहरुिा थथायी तनयुन्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  २०७८।०६।०८ िा 
तनणाय र्भएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको 
नाम 

ससफाररश भएको 
कायाालय 

१ 770046 नििाि र्भट्ट अििगढी-१०, डडले्धुिा गिाधि/विथनादेिी लोकिाि नापी कायाालय, बािुिा 

२ 770043 ककशोि िोकाया थलािा-६, बझाङ्ग धनिाि/धनकला िाईर्भान नापी कायाालय, बझाङ्ग 

३ 770036 र्भि  िाकी शुतलाफाुँटा-१,कञ्चनपुि पदिे/बाटुलीदेिी िैर्भान नापी कायाालय, दाचुाला 

४ 770010 प्र ाप काकी गोलञ्िोि-७, मिन्धुली र्भि बहादिु/मिनाकुिािी ददपबहादिु 
कञ्चनपुि न्िल्ला अदाल , 

कञ्चनपुि 

बैकन्ल्पक उम्िेदिािहरु :- 

वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 
१ 770039  ािा प्रिाद िोशी पुचौडी-८, बै डी काशीदत् /पशुपत  िमलदत्  
२ 770015 धिेन्र मिह िहि िहाकाली-३, दाचुाला धनमिह/नािादेिी िहिी मिह 

 

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

१ 770035 िुमशल थापा मिहंबहादिु गणेश बहादिु 
२ 770003 नििाि िडु दगुाादत्  पुिके 

 

रष्टव्य :- अथथायी तनयुन्त को लागग बैकन्ल्पक उम्िेदिािहरुलाई पदहलो प्राथमिक ा ददईने छ । 
नोट :- १) िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेद्िािहरुले प्राप  

गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत िा प्रकाशन र्भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको 
website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 

  
 

 

 

 

   .........................                        ........................                          ........................... 
 (गणेशिान मि ंिाई) (खगेन्र बदेिा)       (विष्णु पौडले) 
शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि     तन.कायाालय प्रमुख 

 
 

 

  

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


पाना नं.~ 2 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १४ /०७८-७९ मित िः– २०७८।०६।०८ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०८/०७६–७७ (िदहला) ईन्न्ितनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििहू, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, 
िरे्भक्षक/नापी तनिीक्षक पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट र्भएका ३ 
िना उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०६।०७ ग  ेिंचालन र्भएको अन् िाा ाािा उपन्थथ  ३ ( ीन) िना उम्िेदिािहरुको मलखख  
पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले 
देहायका कायाालयिा थथायी तनयुन्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  २०७८।०६।०८ िा तनणाय र्भएको हुुँदा िम्बन्न्ध  
िबैको िानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश भएको 
कायाालय 

१ 770012 धना पन्  गोदाििी-१, कैलाली शंकिदत् /िादिी प्रिानन्द नापी कायाालय, बै डी 

 

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

१ 770025 िोशनी िोशी मर्भिदत् -२, कञ्चनपुि देिेन्र िाि/नन्दा पििानन्द 
 

नोट :- १) िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेद्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत िा प्रकाशन र्भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 

  
 

 

  .........................                       ........................                          ........................... 
 (गणेशिान मि ंिाई)  (खगेन्र बदेिा)       (विष्णु पौडले) 
शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि     तन.कायाालय प्रमुख 

 

 

 

  

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


पाना नं.~ 3 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १५ /०७८-७९ मित िः– २०७८।०६।०८ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०९/०७६–७७ (आ.ि.) ईन्न्ितनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, 
िरे्भक्षक/नापी तनिीक्षक पदको िाग पद िंख्या २ (दईु) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट र्भएका १ िना 
उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०६।०७ ग  े िंचालन र्भएको अन् िाा ाािा उपन्थथ  १ (एक) िना उम्िेदिािहरुको मलखख  
पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले 
उम्िेदिािको िोिाइको प्राथमिक ाक्रि बिोन्िि देहायका कायाालयिा थथायी तनयुन्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  
२०७८।०६।०८ िा तनणाय र्भएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश भएको 
कायाालय 

१ 770032 ज्ञानेन्र शे्रष्ठ किलािाई-२, मिन्धुली ईश्ििी/ििाकुिािी विष्णु बहादिु नापी कायाालय, डोटी 

 

 

नोट :- १) िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेद्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत िा प्रकाशन र्भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 

 
 

 

  .........................                       ........................                          ........................... 
 (गणेशिान मि ंिाई) (खगेन्र बदेिा)       (विष्णु पौडले) 
शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि     तन.कायाालय प्रमुख 

 

 

 

  

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


पाना नं.~ 4 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १६ /०७८-७९ मित िः– २०७८।०६।०८ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८१०/०७६–७७ (दमल ) ईन्न्ितनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, 
िरे्भक्षक/नापी तनिीक्षक पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट र्भएका ३ िना 
उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०६।०७ ग  े िंचालन र्भएको अन् िाा ाािा उपन्थथ  ३ ( ीन) िना उम्िेदिािहरुको मलखख  
पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले 
उम्िेदिािको िोिाइको प्राथमिक ाक्रि बिोन्िि देहायका कायाालयिा थथायी तनयुन्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  
२०७८।०६।०८ िा तनणाय र्भएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश भएको 
कायाालय 

१ 770021 कुिाि वि.क. नेपालगंि-२०, बाुँके कणा बहादिु/िचना कुिािी अिि मिहं 
कैलाली न्िल्ला अदाल , 

कैलाली 
 

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

१ 770007 िञ्िु वि.क. िुमिकोट-३, रुकुि(पन्श्चि) ददपक/िैििी िुद्धविि 
 

नोट :- १) िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेद्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत िा प्रकाशन र्भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 

 
 

 

  .........................                       ........................                          ........................... 
 (गणेशिान मि ंिाई)  (खगेन्र बदेिा)       (विष्णु पौडले) 
शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि     तन.कायाालय प्रमुख 
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पाना नं.~ 5 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. १७ /०७८-७९ मित िः– २०७८।०६।०८ 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िचूी 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८०७-१५८१०/०७६–७७ (खुला/ििािेशी) ईन्न्ितनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििूह, 
िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, िरे्भक्षक/नापी तनिीक्षक पदिा तनयुन्त को लागग मिफारिि र्भएका उम्िेदिािहरुले प्राप  गिेको कूल 
प्राप ांकको आधाििा एकिुष्ट योग्य ाक्रि िूची मित  २०७८।०६।०८ को तनणाय अनुिाि िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीका लागग 
यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची :- 
 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. उम्मेिवारको नाम, थर ससफाररक भएको 
ववज्ञापन नं. खुला/समावेशी ससफाररश भएको कायाालय 

१ ७७००४६ नििाि र्भट्ट १५८०७/०७६-७७ खुला नापी कायाालय, बािुिा 

२ ७७००४३ ककशोि िोकाया १५८०७/०७६-७७ खुला नापी कायाालय, बझाङ्ग 

३ ७७००३६ र्भि  िाकी १५८०७/०७६-७७ खुला नापी कायाालय, दाचुाला 

४ ७७००१० प्र ाप काकी 
१५८०७/०७६-७७ 

खुला 
कञ्चनपुि न्िल्ला अदाल , 

कञ्चनपुि 
५ ७७००१२ धना पन्  १५८०८/०७६-७७ िदहला नापी कायाालय, बै डी 

६ ७७००३२ ज्ञानेन्र शे्रष्ठ १५८०९/०७६-७७ आ.ि. नापी कायाालय, डोटी 

७ ७७००२१ कुिाि वि.क. १५८१०/०७६-७७ दमल  
कैलाली न्िल्ला अदाल , 

कैलाली 
 

नोट :- १) िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेद्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत िा प्रकाशन र्भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 

 
 

 

  .........................                       ........................                          ........................... 
 (गणेशिान मि ंिाई)  (खगेन्र बदेिा)       (विष्णु पौडले) 
शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि     तन.कायाालय प्रमुख 

 
 

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

