
लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 
       राजपरु, डोटी 

सूचना नं: १९/०७९-८०              मिमि:-२०७९।०५।१७ 

मसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८२३/०७७–७८ (खलुा) नपेाल ईञ्जिमनयररङ्ग सेवा, िेट्रोलोजी सिूह, 
रा.प.अनं.दििीय शे्रणी (प्रा.), मसमनयर मिस्त्री पिको िाग पि संख्या २ (िईु) का लामग मलञ्जखि परीक्षाबाट अन्िवाािााका 
लामग छनौट भएका ४ (चार) जना उम्िेिवारहरुको मिमि २०७९।०५।१६ गिे संचालन भएको अन्िवाािाािा 
उपञ्जथिि ४ (चार) जना उम्िेिवारहरुको मलञ्जखि परीक्षाको प्राप्ांक र अन्िवाािााको औषि अङ्क सिेिका आधारिा 
िेहाय बिोञ्जजिको योग्यिाक्रि कायि भएकोले थिायी मनयञु्जिको लामग िपमसल बिोञ्जजिको कायाालयिा मसफाररस 
गने गरी मिमि २०७९।०५।१७ िा मनणाय भएको हुुँिा सम्बञ्जन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ । 

मसफाररश योग्यिाक्रि 

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

१ ७७००५८ मनोज यादव गम्हरिया-८ पर्ाा ददपिाज/ दवेकुमािी िामदवे 
श्री गणुथिर ििा नापिौल 
कायाालय मसलगढी, डोटी 

२ ७७००५३ नविाज ओझा अजयमेरु-६ डडेल्धिुा नािायणदत्त/गगंादवेी लालमदन 
श्री गणुथिर ििा नापिौल 
कायाालय मसलगढी, डोटी  

बैकञ्जपपक उम्िेिवार :- 

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

१ ७७००६५ िाजेश भट्ट गोदाविी-६, कैलाली तपिाज/गोमतीदवेी खेमिाज 

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

१ ७७००३४ रं्दजतकुमाि शमाा िमेश आत्मा 

२ ७७०००६ दीपेन्द्रकुमाि महतो िामउदगाि मोती 

३ ७७००७९ िोशनकुमाि ठाकुि दविेन्द्र लक्ष्मी 

 
नोट :- िामि उपलेञ्जखि ववज्ञापनिा मलञ्जखि परीक्षाबाट अन्िवािााका लामग छनौट भई अन्िवाािाािा सञ्जम्िमलि भएका उम्िेिारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क 
सम्बञ्जन्धि उम्िेिारले यो नमिजा प्रकाशन भएको 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- सञ्जचव 

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


लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 
       राजपरु, डोटी 

 

सूचना नं: २०/०७९-८०              मिमि:-२०७९।०५।१७ 

मसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८२४/०७७–७८ (िधेशी) नपेाल ईञ्जिमनयररङ्ग सेवा, िेट्रोलोजी सिूह, 
रा.प.अनं.दििीय शे्रणी (प्रा.), मसमनयर मिस्त्री पिको िाग पि संख्या १ (एक) का लामग मलञ्जखि परीक्षाबाट 
अन्िवाािााका लामग छनौट भएका ५ (पाुँच) जना उम्िेिवारहरुको मिमि २०७९।०५।१६ गिे संचालन भएको 
अन्िवाािाािा उपञ्जथिि ५ (पाुँच) जना उम्िेिवारहरुको मलञ्जखि परीक्षाको प्राप्ांक र अन्िवाािााको औषि अङ्क सिेिका 
आधारिा िेहाय बिोञ्जजिको योग्यिाक्रि कायि भएकोले थिायी मनयञु्जिको लामग िपमसल बिोञ्जजिको कायाालयिा 
मसफाररस गने गरी मिमि २०७९।०५।१७ िा मनणाय भएको हुुँिा सम्बञ्जन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ । 

मसफाररस योग्यिाक्रि 

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

१ ७७००८७ उमेश यादव गैडहवा-५ रुपन्द्दहेी नन्द्दलाल/अदमिता अधािे 
श्री गणुस्ति तथा नापतौल 

कायाालय दर्लगढी, डोटी  

 

बैकञ्जपपक उम्िेिवार :- 

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

१ ७७००३४ रं्दजत कुमाि शमाा पकहााँ मनैपिु -४ पर्ाा िमेश/मैना आत्मा 

 

नोट :- िामि उपलेञ्जखि ववज्ञापनिा मलञ्जखि परीक्षाबाट अन्िवािााका लामग छनौट भई अन्िवाािाािा सञ्जम्िमलि भएका उम्िेिारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क 
सम्बञ्जन्धि उम्िेिारले यो नमिजा प्रकाशन भएको 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- सञ्जचव 
 

  

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


लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 
       राजपरु, डोटी 

सूचना नं: २१/०७९-८०              मिमि:-२०७९।०५।१७ 

मसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८२५/०७७–७८ (िमलि) नपेाल ईञ्जिमनयररङ्ग सेवा, िेट्रोलोजी सिूह, 
रा.प.अनं.दििीय शे्रणी (प्रा.), मसमनयर मिस्त्री पिको िाग पि संख्या १ (एक) का लामग मलञ्जखि परीक्षाबाट 
अन्िवाािााका लामग छनौट भएका २ (िईु) जना उम्िेिवारहरुको मिमि २०७९।०५।१६ गिे संचालन भएको 
अन्िवाािाािा उपञ्जथिि २ (िईु) जना उम्िेिवारहरुको मलञ्जखि परीक्षाको प्राप्ांक र अन्िवाािााको औषि अङ्क सिेिका 
आधारिा िेहाय बिोञ्जजिको योग्यिाक्रि कायि भएकोले थिायी मनयञु्जिको लामग िपमसल बिोञ्जजिको कायाालयिा 
मसफाररस गने गरी मिमि २०७९।०५।१७ िा मनणाय भएको हुुँिा सम्बञ्जन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ । 

मसफाररस योग्यिाक्रि 

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

१ ७७००२० बालकृष्ण दार् दर्िहा -१६, दर्िहा िामकृष्ण/इदन्द्दिा बहादिु 
श्री गणुस्ति तथा नापतौल 

कायाालय दर्लगढी, डोटी 

 

बैकञ्जपपक उम्िेिवार :- 

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

१ ७७००४९ तािानाथ पार्ी गैडहवा-५, रुपन्द्दहेी खेद/ुपाना औध ु

 

नोट :- िामि उपलेञ्जखि ववज्ञापनिा मलञ्जखि परीक्षाबाट अन्िवािााका लामग छनौट भई अन्िवाािाािा सञ्जम्िमलि भएका उम्िेिारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क 
सम्बञ्जन्धि उम्िेिारले यो नमिजा प्रकाशन भएको 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- सञ्जचव 
 

  

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


लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 
       राजपरु, डोटी 

सूचना नं: २२/०७९-८०              मिमि:-२०७९।०५।१७ 

एकिषु्ट योग्यिाक्रि सूची 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८२३-१५८२५/०७७–७८ (खलुा/सिावेशी) नपेाल ईञ्जिमनयररङ्ग सेवा, 
िेट्रोलोजी सिूह, रा.प.अनं.दििीय शे्रणी (प्रा.), मसमनयर मिस्त्री पििा मनयञु्जिको लामग मसफाररस भएका उम्िेिवारहरुले 
प्राप् गरेको कूल प्राप्ांकको आधारिा िेहायको एकिषु्ट योग्यिाक्रि सूची कायि हनु आएको व्यहोरा मिमि 
२०७९।०५।१७ को मनणाय अनसुार सम्बञ्जन्धि सबैको जानकारीका लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

एकिषु्ट योग्यिाक्रि योग्यिाक्रि 

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

१ ७७००५८ मनोज यादव १५८२३/०७७-७८ खलुा 

श्री गणुस्ति तथा नापतौल कायाालय 

दर्लगढी, डोटी । 

२ ७७००५३ नविाज ओझा १५८२३/०७७-७८ खलुा 

३ ७७००८७ उमेश यादव १५८२४/०७७-७८ मधेर्ी 

४ ७७००२० बालकृष्ण दार् १५८२५/०७७-७८ ददलत 

 

 

नोट :- िामि उपलेञ्जखि ववज्ञापनिा मलञ्जखि परीक्षाबाट अन्िवािााका लामग छनौट भई अन्िवाािाािा सञ्जम्िमलि भएका उम्िेिारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क 
सम्बञ्जन्धि उम्िेिारले यो नमिजा प्रकाशन भएको 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- सञ्जचव 
 

 

 

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

