
लोक सेवा आयोग 

सुखत कायालय 
 

( शासन, अ तरवाता तथा िसफा रस शाखा) 

 

 
वीरे नगर, सखुत 

 

सफा रस स ब धी सूचना 
सूचना नं. ८३/०७९-८०, म त:- २०७9/१०/२६ गते 

 

यस कायालयको व.नं.-१४८70/07८-7९ (खलुा), नेपाल इि  ज नय र  सेवा, िजयोलोजी समूह, जनरल िजयोलोजी 
उपसमूह, रा.प.अनं. तीय ेणी ( ा व धक), सहायक या पलर पद सं या १ (एक) का ला ग लइएको अ तरवातामा 
उपि थत ३ (तीन) जना उ मेदवारह  म ये लिखत पर ा र अ तरवाताको औषत अ को कूल ा  ता  समेतका आधारमा 
न न बमोिजम यो यता म कायम हनु आएकोले नयिु का ला ग न न कायालयमा सफा रस ग रएको छ। साथै देहायको 
वैकि पक सूची र अ थायी सूची कायम हनु आएको वेहोरा स बि धत सबैको जानकार का ला ग यो सूचना काशन ग रएको 
छ। 

सफा रस यो यता म : 
यो. .नं रोल नं. उ मेदवारको नामथर/ ठेगाना बाब/ुआमा बाजे सफा रस भएको कायालय 

१ 650004 
अनषुा दाहाल, 
बनेपा-११, का ।े 

ब साद/ 

स रता 
चडुामणी ी भकु प मापन के , सखुत। 

वैकि पक यो यता म : 

यो. .नं रोल नं. उ मेदवारको नामथर/ ठेगाना बाब/ुआमा बाजे 

१ 650002 
अि मता अयाल, 
वदरु-४, नवुाकोट। 

खेमनाथ/ 

पदमकुमार  
बोझ साद 

 

अ थायी सूची : 

यो. .नं रोल नं. उ मेदवारको नामथर बाब ु बाजे 

१ 650001 भावना शमा खेम साद गंगा साद 
 

नोट:- 

१. सफा रस भएका उ मेदवारलाई सफा रस प  म त २०७९/१०/२७ गते दनको १:०० बजे दइनेछ । 

यस व ापनको अ तरवाता सि म लत भएका उ मेदवारले ा  त गरेको कूल ा  ता  स बि धत उ मेदवारले यो न तजा 
काशन भएको म तले ७ (सात) दन प छ अक  ७ (सात) दन स म आयोगको वेवसाइट 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन स कने वेहोरा जानकार  गराइ छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ( मलन राई)     (राम साद आचाय)     (पूणमान े  ठ)  

  शाखा अ धकृत      के य त न ध       उपसिचव 



लोक सेवा आयोग 

सुखत कायालय 
 

( शासन, अ तरवाता तथा िसफा रस शाखा) 

 

 
वीरे नगर, सखुत 

 

सफा रस स ब धी सूचना 
सूचना नं. ८०/०७९-८०, म त:- २०७9/१०/२६ गते 

 

यस कायालयको व.नं.-१४८६8/07८-7९ (खलुा), नेपाल इि  ज नय र  सेवा, मे ोलोजी समूह,  रा.प.अनं. तीय ेणी 
( ा व धक), स नयर म ी पद सं या २ (दईु) का ला ग लइएको अ तरवातामा उपि थत ४ (चार) जना उ मेदवारह  
म ये लिखत पर ा र अ तरवाताको औषत अ को कूल ा  ता  समेतका आधारमा न न बमोिजम यो यता म कायम हनु 
आएकोले नयिु का ला ग न न कायालयमा सफा रस ग रएको छ। साथै देहायको वैकि पक सूची र अ थायी सूची कायम 
हनु आएको वेहोरा स बि धत सबैको जानकार का ला ग यो सूचना काशन ग रएको छ। 

सफा रस यो यता म : 
यो. .नं रोल नं. उ मेदवारको नामथर/ ठेगाना बाब/ुआमा बाजे सफा रस भएको कायालय 

१ 650038 
अमतृ ख का, 
गभुाकोट-९, सखुत। 

दपे कुमार/
ओ व दा 

पदम संह 
ी गणु तर तथा नापतौल 

कायालय, सखुत । 

२ 650018 
भगतराज राना, 
धनगढ -११, कैलाल । 

भागमन/ 

भंगो 
शरुाम 

ी गणु तर तथा नापतौल 
कायालय, सखुत । 

वैकि पक यो यता म : 

यो. .नं रोल नं. उ मेदवारको नामथर/ ठेगाना बाब/ुआमा बाजे 

१ 650055 
अनजनीकुमार महतो, 
सिुखपरु-६, सराहा। 

राम ीत/ 

सबरु या 
कार  

 

अ थायी सूची : 

यो. .नं रोल नं. उ मेदवारको नामथर बाब ु बाजे 

१ 650058 भरतराज पने  वाशदेुव न दलाल 

2 650076 अ भम यकुुमार स हा धरे कुमार ीनारायण 

३ 650006 दपे कुमार महतो रामउदगार मोती 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ( मलन राई)     (राम साद आचाय)     (पूणमान े  ठ)  

  शाखा अ धकृत      के य त न ध       उपसिचव 

  



लोक सेवा आयोग 

सुखत कायालय 
 

( शासन, अ तरवाता तथा िसफा रस शाखा) 

 

 
वीरे नगर, सखुत 

 

सफा रस स ब धी सूचना 
सूचना नं. ८१/०७९-८०, म त:- २०७9/१०/२६ गते 

 

यस कायालयको व.नं.-१४८६9/07८-7९ (म हला), नेपाल इि  ज नय र  सेवा, मे ोलोजी समूह,  रा.प.अनं. तीय ेणी 
( ा व धक), स नयर म ी पद सं या १ (एक) का ला ग लइएको अ तरवातामा उपि थत १ (एक) जना उ मेदवारको 
लिखत पर ा र अ तरवाताको औषत अ को कूल ा  ता  समेतका आधारमा नयिु का ला ग न न कायालयमा सफा रस 
ग रएको वेहोरा स बि धत सबैको जानकार का ला ग यो सूचना काशन ग रएको छ। 
 

सफा रस यो यता म : 
यो. .नं रोल नं. उ मेदवारको नामथर/ ठेगाना बाब/ुआमा बाजे सफा रस भएको कायालय 

१ 650008 
द ा पौडेल, 
बटुवल-४, प देह । 

थाने  वर/ 

जमनुादेवी 
टेकनारायण 

ी गणु तर तथा नापतौल 
कायालय, सखुत । 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ( मलन राई)     (राम साद आचाय)     (पूणमान े  ठ)  

  शाखा अ धकृत      के य त न ध       उपसिचव 

  



लोक सेवा आयोग 

सुखत कायालय 
 

( शासन, अ तरवाता तथा िसफा रस शाखा) 

 

 
वीरे नगर, सखुत 

 

एकमु  ट यो यता म स ब धी सूचना 
सूचना नं.८२/0७9-80, म त:- २०७९/१०/२६ गते 

 

यस कायालयको व.नं. १४868/078-79 (खलुा), 14869/078-79 (म हला), नेपाल इि  ज नय र  सेवा, मे ोलोजी समूह,  

रा.प.अनं. तीय ेणी ( ा व धक), स नयर म ी पदमा म त 2079/10/२6 मा नयिु को ला ग सफा रस भएका उ मेदवारह ले 
ा  त गरेको कूल ा  ता को आधारमा देहाय बमोिजमको एकमु  ट यो यता म कायम भएकोले स बि धत सबैको जानकार को ला ग म त 

2079/10/२6 को नणयानसुार यो सूचना काशन ग रएको छ । 

एकमु  ट यो यता म सूची : 

यो. .न. रोल नं. उ मेदवारको नाम थर, ठेगाना सफा रस भएको व. नं. खलुा/ समावेशी सफा रस भएको  सेवा/ समूह 

१ 650038 
अमतृ ख का, 
गभुाकोट-९, सखुत। 

१४868/078-79 खलुा 
नेपाल इि  ज नय र / 

मे ोलोजी 

2 650018 
भगतराज राना, 
धनगढ -११, कैलाल । 

१४868/078-79 खलुा 
नेपाल इि  ज नय र / 

मे ोलोजी 

3 650008 
द ा पौडेल, 
बटुवल-४, प देह । 

१४869/078-79 म हला 
नेपाल इि  ज नय र / 

मे ोलोजी 
 

 

नोट:- 

१. सफा रस भएका उ मेदवारलाई सफा रस प  म त २०७९/१०/२७ गते दनको १:०० बजे दइनेछ । 

२. यस व ापनको अ तरवाता सि म लत भएका उ मेदवारले ा  त गरेको कूल ा  ता  स बि धत उ मेदवारले यो न तजा 
काशन भएको म तले ७ (सात) दन प छ अक  ७ (सात) दन स म आयोगको वेवसाइट 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन स कने वेहोरा जानकार  गराइ छ ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( मलन राई)    (राम साद आचाय)     (पूणमान े  ठ)  

शाखा अ धकृत     के य त न ध       उपसिचव 
 
 
 
 
 
 
 

 















लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 

 

 
 

पषृ्ट  1 / 1 

 

०२७-५२३०६२, email: ilam@psc.gov.np 

 

उम्मेदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३८/०७९-८०, समस िः २०७९।१०।२६ 

 

 यस कायाालयको सव.नं. १०६६१/०७८-७९ (मसिला), नेपाल कृसि सेवा, बागवानी समहू, रा.प.अनं. सि ीय शे्रणी 

(प्रासवसिक), नायव प्राववविक सहायक पदको माग पद सखं्या १ (एक) को लावि वलइएको वलवित परीक्षाबाट अन्तवाातााका 

लावि छनौट भएका ३ ( ीन) जना उम्मदेवारहरुको वमवत २०७९।१०।२६ िते सञ्चालन भएको अन्तवााताामा उपसथि  ३ 

( ीन) जना उम्मदेवारहरुको वलवित परीक्षा र अन्तवााताा समतेको कूल प्राप्ताङ्कको आिारमा दहेाय बमोवजमको योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकोले स्थायी वनयवुिको लावि दहेाय बमोवजमको कायाालयमा वसफाररस िने िरी वमवत २०७९।१०।२६ मा वनर्ाय 

भएको हुुँदा सम्बवन्ित सबैको जानकारीका लावि यो सचूना प्रकावित िररएको छ ।   

ससफाररस योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम िर 
ठेगाना 

बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररस 

गररएको 

कायाालय 

1 1146653 10071 सवमक्षा  िाह  
आठववसकोट-९, 

रुकुम पविम 
पवनकुमार/वबमला रत्नजङ्ि 

अलै ुँची ववकास 

केन्र, वफक्कल, 

इलाम 

वैकसपपक योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. माष्टर आई.डी. रोल नं. उम्मेदवारको नाम िर बाबुको नाम बाजेको नाम 

1 1131823 10134 मनमाया ओली वभमबहादरु वतल ु

नोटः- मावथ उल्लेवित ववज्ञापनमा वलवित परीक्षाबाट अन्तवाातााका लावि छनौट भई अन्तवााताामा सवम्मवलत भएका उम्मेदवारहरुल ेप्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बवन्ित उम्मेदवारल े यो नवतजा प्रकािन भएको वमवतल े ७ (सात) वदन पवछ अको ७ (सात) वदनसम्म आयोिको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

 

   (सदनेश साम्पाङ राई)                    (नारायण प्रसाद भट्टराई)                              (गोसवन्द प्रसाद पौडेल)                                  (सदपक खड्का)         

           ना.सु.                                       शाखा असिकृ                                         केन्रीय प्रस सनसि                                      कायाालय प्रमुख 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 

 

 
 

पषृ्ट  1 / 1 

 

०२७-५२३०६२, email: ilam@psc.gov.np 

 

एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ३७/०७९-८०, मममतिः २०७९।१०।२५ 

 

 यस कायाालयको मव.नं. १०६५८/०७८-७९ (खुला), १०६५९/०७८-७९ (ममिला) र १०६६०/०७८-७९ 

(मधेशी), नेपाल  इमजिमनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समहू, रा.प.अनं. मितीय शे्रणी (प्रामवमधक), अममन पदमा मममि 

२०७९।१०।२६ मा मियमुिका लामि मसफारिस भएका उम्मदेवािहरुले प्राप्त ििेको कूल प्राप्ताङ्कको आधािमा दहेाय 

बमोमिमको एकमषु्ट योग्यिाक्रम कायम भएकोले सम्बमधधि सबैको िािकािीको लामि मममि २०७९।१०।२६ को 

मिर्ाायािसुाि यो सचूिा प्रकाशि िरिएको छ ।   

एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूचीिः 

यो.क्र.नं. माष्टर आई.डी. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर मसफाररस गररएको मवज्ञापन नं. समावेशी/खुला 

१. 925920 10132 भाष्कि खिेल १०६५८/०७८-७९ (खलुा) खुला 

२. 1048846 10165 हरि बहादिु बस्िेि १०६५८/०७८-७९ (खलुा) खुला 

३. 1030644 10140 िोिी  कुमािी मसिंह १०६५९/०७८-७९ (ममहला) ममिला 

४. 1030665 10141 ििंमिि कुमाि मसिंह १०६६०/०७८-७९ (मधेशी) मधेशी 

 

 

 
  (मदनेश साम्पाङ राई)                    (नारायण प्रसाद र्भट्टराई)                              (गोमवन्द प्रसाद पौडेल)                                  (मदपक खड्का)         

          ना.स.ु                                        शाखा अमधकृत                                         केन्रीय प्रमतमनमध                                     कायाालय प्रमुख 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 
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०२७-५२३०६२, email: ilam@psc.gov.np 

 

उम्मेदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३६/०७९-८०, समस िः २०७९।१०।२६ 

 

 यस कायाालयको सव.नं. १०६६०/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इसजिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समहू, रा.प.अनं. सि ीय 

शे्रणी (प्रासवसधक), असमन पदको माग पद संख्या १ (एक) को लागि गलइएको गलगित परीक्षाबाट अन्तवाातााका लागि छनौट 

भएका ५ (पााँच) जना उम्मदेवारहरुको गमगत २०७९।१०।२५ र २६ िते सञ्चालन भएको अन्तवााताामा उपसथि  ५ (पााँच) 

जना उम्मदेवारहरुको गलगित परीक्षा र अन्तवााताा समतेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा दहेाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम 

हुन आएकोले स्थायी गनयगुिको लागि दहेाय बमोगजमको कायाालयमा गसफाररस िने िरी गमगत २०७९।१०।२६ मा गनर्ाय भएको 

हुुँदा सम्बगन्धत सबैको जानकारीका लागि यो सचूना प्रकागित िररएको छ ।   

ससफाररस योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. 

उम्मेदवारको नाम 

िर 
ठेगाना 

बाबु/आमाको 

नाम 

बािेको 

नाम 

ससफाररस गररएको 

कायाालय 

1 1030665 10141 रंगजत कुमार गसंह 
धनिढीमाई-६, 

गसराहा 
सरेुिकुमार/िजेन्री लिन 

नापी कायाालय, 

मंिलबारे, इलाम 

वैकसपपक योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम िर ठेगाना बाबु/आमाको नाम 

बािेको 

नाम 

1 1048028 10156 िगुिलाल साह कगवलासी-१०, सलााही धनई/गिता ताराचन 

नोटः- मागथ उल्लेगित गवज्ञापनमा गलगित परीक्षाबाट अन्तवाातााका लागि छनौट भई अन्तवााताामा सगम्मगलत भएका उम्मेदवारहरुल ेप्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बगन्धत उम्मेदवारल े यो नगतजा प्रकािन भएको गमगतल े ७ (सात) गदन पगछ अको ७ (सात) गदनसम्म आयोिको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हनेा सगकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

 

   (सदनेश साम्पाङ राई)                    (नारायण प्रसाद र्भट्टराई)                              (गोसवन्द प्रसाद पौडेल)                                  (सदपक खड्का)         

           ना.सु.                                       शाखा असधकृ                                         केन्रीय प्रस सनसध                                      कायाालय प्रमुख 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 

 

 
 

पषृ्ट  1 / 1 

 

०२७-५२३०६२, email: ilam@psc.gov.np 

 

उम्मेदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३५/०७९-८०, समस िः २०७९।१०।२६ 

 

 यस कायाालयको सव.नं. १०६५९/०७८-७९ (मसिला), नेपाल इसजिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समहू, रा.प.अनं. सि ीय 

शे्रणी (प्रासवसिक), असमन पदको माग पद संख्या १ (एक) को लागि गलइएको गलगित परीक्षाबाट अन्तवाातााका लागि छनौट 

भएका ४ (चार) जना उम्मदेवारहरुको गमगत २०७९।१०।२५ र २६ िते सञ्चालन भएको अन्तवााताामा उपसथि  ४ (चार) जना 

उम्मदेवारहरुको गलगित परीक्षा र अन्तवााताा समेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा दहेाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन 

आएकोले स्थायी गनयगुिको लागि दहेाय बमोगजमको कायाालयमा गसफाररस िने िरी गमगत २०७९।१०।२६ मा गनर्ाय भएको 

हुुँदा सम्बगन्धत सबैको जानकारीका लागि यो सचूना प्रकागित िररएको छ ।   

ससफाररस योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. 

उम्मेदवारको नाम 

िर 
ठेगाना 

बाबु/आमाको 

नाम 

बािेको 

नाम 

ससफाररस गररएको 

कायाालय 

1 1030644 10140 रोजी  कुमारी गसिंह 
धनिढीमाई-६, 

गसराहा 
गबरेन्रकुमार/पनुम लिन 

नापी कायाालय, 

ताप्लेजङु 

वैकसपपक योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. उम्मेदवारको नाम िर ठेगाना बाबु/आमाको नाम 

बािेको 

नाम 

1 1103685 10368 गबपना पौडेल चौदण्डीिढी-१०, उदयपरु लक्ष्मीप्रसाद/दिुाा हरीप्रसाद 

नोटः- मागथ उल्लेगित गवज्ञापनमा गलगित परीक्षाबाट अन्तवाातााका लागि छनौट भई अन्तवााताामा सगम्मगलत भएका उम्मेदवारहरुल ेप्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बगन्धत उम्मेदवारल े यो नगतजा प्रकािन भएको गमगतल े ७ (सात) गदन पगछ अको ७ (सात) गदनसम्म आयोिको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हनेा सगकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

 

   (सदनेश साम्पाङ राई)                    (नारायण प्रसाद र्भट्टराई)                              (गोसवन्द प्रसाद पौडेल)                                  (सदपक खड्का)         

           ना.सु.                                       शाखा असिकृ                                         केन्रीय प्रस सनसि                                      कायाालय प्रमुख 



लोक सेवा आयोग 

इलाम कायाालय 
इलाम 

 

 
 

पषृ्ट  1 / 1 

 

०२७-५२३०६२, email: ilam@psc.gov.np 

 

उम्मेदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. ३४/०७९-८०, समस िः २०७९।१०।२६ 

 

 यस कायाालयको सव.नं. १०६५८/०७८-७९ (खुला), नेपाल इसजिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समहू, रा.प.अनं. सि ीय 

शे्रणी (प्रासवसिक), असमन पदको माग पद संख्या २ (दुई) को लागि गलइएको गलगित परीक्षाबाट अन्तवाातााका लागि छनौट 

भएका ४ (चार) जना उम्मदेवारहरुको गमगत २०७९।१०।२५ र २६ िते सञ्चालन भएको अन्तवााताामा उपसथि  ४ (चार) जना 

उम्मदेवारहरुको गलगित परीक्षा र अन्तवााताा समेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा दहेाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन 

आएकोले स्थायी गनयगुिको लागि दहेाय बमोगजमका कायाालयहरुमा गसफाररस िने िरी गमगत २०७९।१०।२६ मा गनर्ाय भएको 

हुुँदा सम्बगन्धत सबैको जानकारीका लागि यो सचूना प्रकागित िररएको छ ।   

ससफाररस योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. 
माष्टर 

आई.डी. 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम िर 
ठेगाना 

बाबु/आमाको 

नाम 

बािेको 

नाम 

ससफाररस 

गररएको 

कायाालय 

1 925920 10132 भाष्कर िरेल 
हल्दीबारी-१, 

झापा 
गटकाराम/अगम्बका पदमलाल 

नापी कायाालय, 

ताप्लेजङु 

2 1048846 10165 हरर बहादरु बस्नेत 
धमादवेी-९, 

संिवुासभा 
डम्बरबहादरु/झनक झमकबहादरु 

नापी कायाालय, 

मंिलबारे, इलाम 

अथिायी योग्य ाक्रमिः 

यो.क्र.नं. माष्टर आई.डी. रोल नं. उम्मेदवारको नाम िर बाबुको नाम बािेको नाम 

1 1048028 10156 िगुिलाल साह धनई ताराचन 

2 1147356 10353 लाल  गकिोर  मण्डल गवजल रामदवे 

नोटः- मागथ उल्लेगित गवज्ञापनमा गलगित परीक्षाबाट अन्तवाातााका लागि छनौट भई अन्तवााताामा सगम्मगलत भएका उम्मेदवारहरुल ेप्राप्त िरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बगन्धत उम्मेदवारल े यो नगतजा प्रकािन भएको गमगतल े ७ (सात) गदन पगछ अको ७ (सात) गदनसम्म आयोिको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हनेा सगकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ । 

 

   (सदनेश साम्पाङ राई)                    (नारायण प्रसाद र्भट्टराई)                              (गोसवन्द प्रसाद पौडेल)                                  (सदपक खड्का)         

           ना.सु.                                       शाखा असिकृ                                         केन्रीय प्रस सनसि                                      कायाालय प्रमुख 



पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८२ /०७९-८० मिम िः– २०७९।१०।२६ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८२५/०७८–७९ (खलुा) नेपाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििूह, िा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी, अमिन 
पदको िाग पद िंख्या २ (दईु) का लामग मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग छनौट र्भएका ४ (चाि) िना उम्िेदिािहरुको मिम  
२०७९।१०।२६ ग े िंचालन र्भएको अन् िाा ाािा उपन्थि  ४ (चाि) िना उम्िेदिािहरुको मलन्ख  पिीक्षाको प्राप्ांक ि 
अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको कायाालयिा थिायी मनयनु्िको 
लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।१०।२६ िा मनणाय र्भएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको लामग यो िूचना प्रकाशन 
गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.
नं. 

िोल नं. नाि, िि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि मिफारिि र्भएको कायाालय 

१ ७७००७९ पंकज जोशी भिमदत्त-१२, कञ्चनपरु गंगादत्त/िवुनेश्वरी अन्तराम श्री नापी कार्ाालर्, डोटी 

२ ७७०१५२ आभदत्र् धामी अजर्मेरु-१, डडेल्धरुा अगंतभ ंह/शान्ता गोभवन्द श्री नापी कार्ाालर्, बझाङ्ग 

 

 

अथिायी िूची :- 
अ.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, िि बाबकुो नाि बािेको नाि 

१ ७७०१५० रभ ला खत्री राज ु मोहन 

२ ७७०१७६ हमेराज जोशी पदमराज नारार्णदत्त 

 

नोट :- िामि उल्लेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेिािहरुले प्राप् गिेको 
कूल प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेिािले यो नम िा प्रकाशन र्भएको मिम ले ७ द्वदन पमछ अको ७ द्वदन िम्ि आयोगको website: 

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

  ...........................                      ..........................                      ......................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (िघपुम  काफ्ले)   (ज्ञानने्र पिािलुी) 

शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       उप-िन्चि 
 

 

 

   

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


पाना नं.~ 2 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८३ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।१०।२६ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८२६/०७८–७९ (िवहला) नपेाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििूह, िा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी, अमिन 
पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग छनौट र्भएका ४ (चाि) िना उम्िेदिािहरुको मिम  
२०७९।१०।२६ ग े िंचालन र्भएको अन् िाा ाािा उपन्थि  ४ (चाि) िना उम्िेदिािहरुको मलन्ख  पिीक्षाको प्राप्ांक ि 
अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको कायाालयिा थिायी मनयनु्िको 
लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।१०।२६ िा मनणाय र्भएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको लामग यो िूचना प्रकाशन 
गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, िि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि मिफारिि र्भएको कायाालय 

१ ७७०१५३ अभनता कुमारी  ाह बहुदरमाई-५, प ाा 
रामजीप्र ाद/भ ता

दवेी 
िागवत श्री नापी कार्ाालर्, डोटी 

 

बैकन्ल्पक उम्िेदिाि :- 
 

िै.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, िि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि 

१ ७७०१५० रभ ला खत्री मध्र्परु भिमी-८, िक्तपरु राज/ुरमा मोहन 

 

नोट :- िामि उल्लेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेिािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेिािले यो नम िा प्रकाशन र्भएको मिम ले ७ द्वदन पमछ अको ७ द्वदन िम्ि आयोगको website: 

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

 

   .........................                       ..........................                    ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (िघपुम  काफ्ले)   (ज्ञानने्र पिािलुी) 

शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       उप-िन्चि 
 

 

 

  

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


पाना नं.~ 3 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८४ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।१०।२६ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८२७/०७८–७९ (आद्वदिािी िनिा ी) नेपाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििूह, िा.प.अनं.द्वि ीय 
शे्रणी, अमिन पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग छनौट र्भएका ३ ( ीन) िना 
उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।१०।२६ ग े िंचालन र्भएको अन् िाा ाािा उपन्थि  ३ ( ीन) िना उम्िेदिािहरुको मलन्ख  पिीक्षाको 
प्राप्ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको कायाालयिा थिायी 
मनयनु्िको लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।१०।२६ िा मनणाय र्भएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको लामग यो िूचना 
प्रकाशन गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, िि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि मिफारिि र्भएको कायाालय 

१ ७७००५५ र्वुराज डंगौरा 
िजनी-३, 

कैलाली 
चभुनकराम/ ररतादवेी रामलाल 

श्री नापी कार्ाालर्, झोतािरैव, 

बझाङ्ग 

 

बैकन्ल्पक उम्िेदिाि :- 
 

िै.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, िि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि 

१ ७७०१०९ हमेन्त चौधरी कैलारी-६, कैलाली कालीराम/बा मोतीदवेी अन्तराम 

 

नोट :- िामि उल्लेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेिािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेिािले यो नम िा प्रकाशन र्भएको मिम ले ७ द्वदन पमछ अको ७ द्वदन िम्ि आयोगको website: 

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

 

   .........................                      ..........................                    ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (िघपुम  काफ्ले)   (ज्ञानने्र पिािलुी) 

शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       उप-िन्चि 
 

 

 

  

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


पाना नं.~ 4 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८५ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।१०।२६ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८२८/०७८–७९ (िधेशी) नेपाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििूह, िा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी, अमिन 
पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग छनौट र्भएका ४ (चाि) िना उम्िेदिािहरुको मिम  
२०७९।१०।२६ ग े िंचालन र्भएको अन् िाा ाािा उपन्थि  ४ (चाि) िना उम्िेदिािहरुको मलन्ख  पिीक्षाको प्राप्ांक ि 
अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको कायाालयिा थिायी मनयनु्िको 
लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।१०।२६ िा मनणाय र्भएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको लामग यो िूचना प्रकाशन 
गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, िि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि मिफारिि र्भएको कायाालय 

१ ७७००९७ भजतेन्र चौरभ र्ा 
कलैर्ा-२०, 

बारा 
 ोनालाल/शकुन्तलादवेी आशमन श्री नापी कार्ाालर्, बझाङ्ग 

 

बैकन्ल्पक उम्िेदिाि :- 
 

िै.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, िि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि 

१ ७७०१५६ अकाश र्ादव  म्मरीमाई-२, रुपन्दहेी महने्दर/परभमला शंकर 

 

नोट :- िामि उल्लेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेिािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेिािले यो नम िा प्रकाशन र्भएको मिम ले ७ द्वदन पमछ अको ७ द्वदन िम्ि आयोगको website: 

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

 

   .........................                       ..........................                    ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (िघपुम  काफ्ले)   (ज्ञानने्र पिािलुी) 

शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       उप-िन्चि 
 

 

 

  

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


पाना नं.~ 5 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८६ /०७९-८० मिम िः– २०७९।१०।२६ 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८२५-१५८२८/०७८–७९ (खलुा/ििािशी) नेपाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििूह, 
िा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी, अमिन पदिा मनयनु्िको लामग मिफारिि र्भएका उम्िेदिािहरुले प्राप् गिेको कूल प्राप्ांकको आधाििा देहायको 
एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची कायि हनु आएको व्यहोिा मिम  २०७९।१०।२६ को मनणाय अनिुाि िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीका 
लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 
एकिषु्ट योग्य ाक्रिको िूची :- 
 

यो.क्र.
नं. 

िोल नं. उम्िेदिािको नाि, िि मिफारिि र्भएको 
विज्ञापन नं. खलुा/ििािेशी मिफारिि र्भएको कायाालय 

१ ७७००७९ पंकज जोशी १५८२५/०७८–७९ खलुा श्री नापी कार्ाालर्, डोटी 

२ ७७०१५२ आभदत्र् धामी १५८२५/०७८–७९ खलुा श्री नापी कार्ाालर्, बझाङ्ग 

३ ७७००५५ र्वुराज डंगौरा १५८२७/०७८–७९ आ.ि. श्री नापी कार्ाालर्, झोतािरैव, बझाङ्ग 

४ ७७०१५३ अभनता कुमारी  ाह १५८२६/०७८–७९ िवहला श्री नापी कार्ाालर्, डोटी 

५ ७७००९७ भजतेन्र चौरभ र्ा १५८२८/०७८–७९ िधेशी श्री नापी कार्ाालर्, बझाङ्ग 

 

नोट :- िामि उल्लेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेिािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेिािले यो नम िा प्रकाशन र्भएको मिम ले ७ द्वदन पमछ अको ७ द्वदन िम्ि आयोगको website: 

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

 

   .........................                       ............................                       ............................. 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (िघपुम  काफ्ले)       (ज्ञानने्र पिािलुी) 

शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध          उप-िन्चि 
 

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


तरुसीऩयु, दाङ 

 

 

रोक सेवा आमोग 
 

दाङ कामाारम 
 

 

 

 
पोन नॊ. ०८२-५२2८२५/०८२-५२००१३website: www.psc.gov.np , email: dang@psc.gov.np 

 
 

तुलसीपुर, दाङ 

 

 

उम्भेदवाय ससपारयस सम्फन्धी सूचना। 
 

 

सूचना नॊ. 6२/०७९-८०, सभसत २०७९/10/2६ 

 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नम्फय १४४५८/०७8-79(खरुा), नऩेार इञ्जि. सेवा, सबे सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी (प्राववसधक), 
असभन ऩदको भाग ऩद सॊख्मा २(दईु) का रासग सरईएको सरञ्जखत ऩयीऺाफाट अन्तयवातााको रासग छनौट बएका ४(चाय) जना 
उम्भेदवायहरुभध्मे सभसत २०७९/10/२५ गते सञ्चारन बएको अन्तयवातााभा उऩञ्जथथत ४(चाय) जना उम्भेदवायहरुको सरञ्जखत 

ऩयीऺा य अन्तयवातााको  औषत अङ्क सभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा देहाम फभोञ्जजभको मोग्मताक्रभ कामभ हनु आएकोरे थथामी 
सनमञु्जिको रासग ससपारयस गने गयी सभसत २०७९/10/2६ भा सनणाम बएको हुॉदा सम्फञ्जन्धत सफैको जानकायीको रासग मो सूचना 
प्रकाशन गरयएको छ। 

ससपारयस मोग्मताक्रभ: 
मो.क्र.
नॊ. 

भाथटय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
उम्भेदवायको 
नाभ,थय 

ठेगाना 
फाफ/ुआभाको 
नाभ 

फाजेको नाभ 
ससपारयस गरयएको 

कामाारम 
 

१ 667136 610049 वाभदेव बण्डायी 
प्मूठान-६, 

प्मूठान 

फेदपु्रसाद/ 

फसन्ता 
श्माभरार 

नाऩी कामाारम, 
खरॊगा, प्मूठान। 

२ 1103953 610268 बऩेुन्र ववष्ट 

ऩञ्चदेवर 

ववनामक-४, 

अछाभ 

भहेन्रफहादयु/
हरयकरा 

झॊकयफहादयु 

 

वैकञ्जपऩक मोग्मताक्रभ: 
वै.मो.क्र.नॊ. भाथटय आई.डी. योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ,थय ठेगाना फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

1 1009696 610198 सदु्वदन खत्री तरुसीऩयु-१७, दाङ कारे/सीता  ऩयञ्जजत  

 

अथथामी मोग्मताक्रभ: 
अ.मो.क्र.नॊ. भाथटय आई.डी. योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ,थय फाफकुो नाभ फाजेको नाभ 

१ 922347 610096 सयेुश शाह कुरफहादयु  भोहसफय  

२ ९०६६६९ 610085 तायाप्रसाद जोशी काञ्जशदत्त सरीदत्त 
 

नोट:-  

 मस ववऻाऩनभा सरञ्जखत ऩयीऺाफाट अन्तयवातााको रासग छनौट बई अन्तयवातााभा सञ्जम्भसरत बएका उम्भेदवायहरुरे प्राप्त गयेको 
कूर प्राप्ताङ्क सम्फञ्जन्धत उम्भेदवायरे मो नसतजा प्रकाशन बएको सभसतरे ७ (सात) द्वदन ऩसछ अको ७(सात) द्वदनसम्भ आमोगको 
Website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/userफाट हेना सवकने व्महोया जानकायी गयाइन्छ। 

 

 
.......................                .............................       ............................         ........................... 
 डम्फयफहादयु ऩनु                 सन्तोष कुभाय चौधयी          ऩदभप्रसाद भैनारी             येवसतयभण ऩोखयेर 

(कम्प्मूटय अऩयेटय)                  (शाखा असधकृत)           (केन्रीम प्रसतसनसध)                    (कामाारम प्रभखु) 

 



तरुसीऩयु, दाङ 

 

 

रोक सेवा आमोग 
 

दाङ कामाारम 
 

 

 

 
पोन नॊ. ०८२-५२2८२५/०८२-५२००१३website: www.psc.gov.np , email: dang@psc.gov.np 

 
 

तुलसीपुर, दाङ 

उम्भेदवाय ससपारयस सम्फन्धी सूचना। 
 

 

सूचना नॊ. 6३/०७९-८०, सभसत २०७९/10/2६ 

 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नम्फय १४४५९/०७8-79(भवहरा), नऩेार इञ्जि. सेवा, सबे सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी (प्राववसधक), 
असभन ऩदको भाग ऩद सॊख्मा १(एक) का रासग सरईएको सरञ्जखत ऩयीऺाफाट अन्तयवातााको रासग छनौट बएका ३(तीन) जना 
उम्भेदवायहरुभध्मे सभसत २०७९/10/२५ गते सञ्चारन बएको अन्तयवातााभा उऩञ्जथथत ३(तीन) जना उम्भेदवायहरुको सरञ्जखत 

ऩयीऺा य अन्तयवातााको  औषत अङ्क सभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा देहाम फभोञ्जजभको मोग्मताक्रभ कामभ हनु आएकोरे थथामी 
सनमञु्जिको रासग ससपारयस गने गयी सभसत २०७९/10/2६ भा सनणाम बएको हुॉदा सम्फञ्जन्धत सफैको जानकायीको रासग मो सूचना 
प्रकाशन गरयएको छ। 

ससपारयस मोग्मताक्रभ: 
मो.क्र.
नॊ. 

भाथटय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
उम्भेदवायको 
नाभ,थय 

ठेगाना 
फाफ/ुआभाको 
नाभ 

फाजेको 
नाभ 

ससपारयस गरयएको 
कामाारम 

 

१ 694517 610053 मसोधा ओरी 
भसुसकोट-८, 

रुकुभ (ऩञ्जिभ) 

गोऩारससॊह/
ज्मोसतका 

रछीभन 
नाऩी कामाारम, 
खरॊगा, प्मूठान। 

 

वैकञ्जपऩक मोग्मताक्रभ: 
वै.मो.क्र.नॊ. भाथटय आई.डी. योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ,थय ठेगाना फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

1 1102828 610265 ववजमा ऩोख्ररे याप्ती-२, दाङ ववष्णपु्रसाद/सीता फसन्त ु 

 
 

नोट:-  

 मस ववऻाऩनभा सरञ्जखत ऩयीऺाफाट अन्तयवातााको रासग छनौट बई अन्तयवातााभा सञ्जम्भसरत बएका उम्भेदवायहरुरे प्राप्त गयेको 
कूर प्राप्ताङ्क सम्फञ्जन्धत उम्भेदवायरे मो नसतजा प्रकाशन बएको सभसतरे ७ (सात) द्वदन ऩसछ अको ७(सात) द्वदनसम्भ आमोगको 
Website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/userफाट हेना सवकने व्महोया जानकायी गयाइन्छ। 

 

 

.......................                 .............................       ............................         ........................... 
 डम्फयफहादयु ऩनु                  सन्तोष कुभाय चौधयी          ऩदभप्रसाद भैनारी             येवसतयभण ऩोखयेर 

(कम्प्मूटय अऩयेटय)                   (शाखा असधकृत)           (केन्रीम प्रसतसनसध)                    (कामाारम प्रभखु) 

 
 
 
 
 

  



तरुसीऩयु, दाङ 

 

 

रोक सेवा आमोग 
 

दाङ कामाारम 
 

 

 

 
पोन नॊ. ०८२-५२2८२५/०८२-५२००१३website: www.psc.gov.np , email: dang@psc.gov.np 

 
 

तुलसीपुर, दाङ 

 

एकभषु्ट मोग्मताक्रभ सम्फन्धी सूचना। 
 

 

सूचना नॊ. 6४/०७९-८०, सभसत २०७९/10/2६ 

 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नम्फय १४४५८-14459/०७8-79(खरुा,भवहरा), नेऩार इञ्जि. सेवा, सबे सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम 
शे्रणी (प्राववसधक), असभन ऩदभा थथामी सनमञु्जिका रासग ससपारयस बएका उम्भेदवायहरुरे प्राप्त गयेको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा 
देहाम फभोञ्जजभको एकभषु्ट मोग्मताक्रभ कामभ बएकोरे सम्फञ्जन्धत सवैको जानकायीको रासग सभसत २०७९/10/26 को 
सनणामानसुाय मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ। 

  

एकभषु्ट मोग्मताक्रभ सूची: 
मो.क्र.नॊ. भाथटय आई.डी. योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ ससपारयस गरयएको ववऻाऩन नॊ. खरुा/सभावेशी 

१ 667136 610049 वाभदेव बण्डायी 
14458/078-79 खरुा 

२ 1103953 610268 बऩेुन्र ववष्ट 

३ 694517 610053 मसोधा ओरी 1445९/078-79 भवहरा 
 

 

 

.......................                 .............................       ............................         ........................... 
 डम्फयफहादयु ऩनु                  सन्तोष कुभाय चौधयी          ऩदभप्रसाद भैनारी             येवसतयभण ऩोखयेर 

(कम्प्मूटय अऩयेटय)                   (शाखा असधकृत)           (केन्रीम प्रसतसनसध)                    (कामाारम प्रभखु) 

 
 
 

ससपारयस बएका उम्भेदवायराई ससपारयस ऩत्र सभसत २०७९।10।२9 गते कामाारम सभमभा द्वदइनेछ। 

 



 

 

फोन:०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमेलः butwal@psc.gov.np 
 

(प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                    बुटवल, रूपन्देही 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना । 

सूचना नं. १०२/०७९-८०, समसत २०७९।१०।२६ 
 

 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १३९२६/०७८-७९ (खुला), नेपाल इस िसनिररग   सिेा, सरे्भ समहू, रा.प.अनं. सितीि श्रेणी, असमन 

पदको माग पद संख्या १ (एक)  का लावग वमवि २०७९।१०।२६ गिे सञ् चालन कोको ्तरिािािाामा सपव िि ३ (तीन) जना 

सम्मेदिााको वलविि पाीक्षाको प्राप् िाङ्क क ा ्तरिािािााको औषि प्राप् िाङ्क क समेिको कुल योगको आधाामा दहेाय बमोवजम 

योग्यिाक्रम कायम हुन आोकोले  िायी वनयवुिको लावग िपविल बमोवजमको कायाालयमा वसफारास गने वमवि २०७९।१०।२६ मा 

वनणाय कोकोले सम्बवतरधि सबैको जानकााीको लावग यो सचूना प्रकािन गराोको छ ।  
 

ससफाररस िोग्िताक्रम सूची 

िो.क्र.नं. रोल नम्बर 
उम्मेदवारको नाम, थर 

र वतन 
बाबु/आमाको नाम बािेको नाम 

ससफाररस र्भएको 

कािाालि 

१. ५५०११३ 
्िधेि महिो कोइाी, 

इश् िापाु-१४, सलााही 
जोवगतरर/सतुरदादिेी सनुा नापी कायाालय, ्र्ाािााँची 

 

वैकसपपक िोग्िताक्रम सूची 

वै.िो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बािेको नाम 

१. ५५००४१ 
लक्ष्मण वर्वमाे, 

िानसेन-११, पाल्पा 
वललाप्रसाद/ााधा जगतर नाि 

 

अस्थािी िोग्िताक्रम सूची 

अ.िो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर बाबुको नाम बािेको नाम 

१. ५५००८६ ााकेि कुमाा बवनया ाामवमलन मंगल 

२. ५५००२७ संजय पाण्डेय चिकुुाज जविलाल 

 

 

 

 

द्रष्टव्ि:  

 यस विज्ञापनमा वलविि पाीक्षाबाट ्तरिािािााका लावग छनौट कई ्तरिािािाामा सवम्मवलि कोका सम्मेदिााले प्राप् ि गाेको कुल प्राप् िाङ्क क 

सम्बवतरधि सम्मेदिााले यो नविजा प्रकािन कोको वमविले ७ (सात) वदनपवछ ्को ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोाा जानकााी गााइतरछ ।  

 वसफारास कोका सम्मेदिााले वसफारासको लावग वमवि २०७९।१०।२७ गिे सदनको १२:०० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन ् नाुोध   

छ । 

    (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

       िािा ्वधकृि 

     (बवरप्रसाद दाहाल) 

    केतररीय प्रविवनवध        

        (ध्यान कुमाा िापा) 

       सपसवचि 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np
http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user


 

 

फोन:०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमेलः butwal@psc.gov.np 
 

(प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                    बुटवल, रूपन्देही 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सूचना । 

सूचना नं. १०३/०७९-८०, समसत २०७९।१०।२६ 
 

 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १३९२७/०७८-७९ (अपाग  ), नेपाल इस िसनिररग   सेिा, सरे्भ समहू, रा.प.अनं. सितीि 

श्रेणी, असमन पदको माग पद संख्या १ (एक)  का लावग वमवि २०७९।१०।२६ गिे सञ् चालन कोको ्तरिािािाामा सपव िि 

५ (पााँच) जना सम्मेदिााको वलविि पाीक्षाको प्राप् िाङ्क क ा ्तरिािािााको औषि प्राप् िाङ्क क समेिको कुल योगको आधाामा 

दहेाय बमोवजम योग्यिाक्रम कायम हुन आोकोले  िायी वनयवुिको लावग िपविल बमोवजमको कायाालयमा वसफारास गने 

वमवि २०७९।१०।२६ मा वनणाय कोकोले सम्बवतरधि सबैको जानकााीको लावग यो सचूना प्रकािन गराोको छ ।  
 

ससफाररस िोग्िताक्रम सूची 

िो.क्र.नं. रोल नम्बर 
उम्मेदवारको नाम, थर 

र वतन 
बाबु/आमाको नाम बािेको नाम 

ससफाररस र्भएको 

कािाालि 

१. ५५००१२ 
नमनुा िनाल, 

मालााानी-४, ्र्ाािााँची 
ाामप्रसाद/सा ििी वटकाााम नापी कायाालय ्र्ाािााँची 

 

वैकसपपक िोग्िताक्रम सूची 

वै.िो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर र वतन 
बाबु/आमाको 

नाम 
बािेको नाम 

१. ५५०१३६ बलबहादाु वगाी, वस ने-८, रुकुम (पिूी काग) वललध्िज/गौाी सपुा 

 

 

 

द्रष्टव्ि:  

 यस विज्ञापनमा वलविि पाीक्षाबाट ्तरिािािााका लावग छनौट कई ्तरिािािाामा सवम्मवलि कोका सम्मेदिााले प्राप् ि गाेको कुल प्राप् िाङ्क क 

सम्बवतरधि सम्मेदिााले यो नविजा प्रकािन कोको वमविले ७ (सात) वदनपवछ ्को ७ (सात) वदनसम्म आयोगको Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोाा जानकााी गााइतरछ ।  

 वसफारास कोका सम्मेदिााले वसफारासको लावग वमवि २०७९।१०।२७ गिे सदनको १२:०० बजेपवछ यस कायाालयमा सम्पका  गनुाहुन ् नाुोध   

छ । 

 

 

 

 

    (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

       िािा ्वधकृि 

     (बवरप्रसाद दाहाल) 

    केतररीय प्रविवनवध        

        (ध्यान कुमाा िापा) 

       सपसवचि 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np
http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user


 

 

फोन:०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः www.psc.gov.np, इमेलः butwal@psc.gov.np 
 

(प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                    बुटवल, रूपन्देही 

एकमुष् ठ िोग्िताक्रम सम्बन्धी सूचना । 

सूचना नं. १०४/०७९-८०, समसत २०७९।१०।२६ 
 

 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. १३९२६-१३९२७/०७८-७९ (खुला तथा अपाग  ), नेपाल इस िसनिररग   सेिा, सरे्भ समहू, 

रा.प.अनं. सितीि श्रेणी, असमन पदमा  िायी वनयवुिका लावग वसफारास कोका सम्मेदिााले प्राप् ि गाेको कुल प्राप् िाङ्क कको 

आधाामा दहेाय बमोवजमको ोकमषु् ठ योग्यिाक्रम सचूी कायम हुन आोकोले वमवि २०७९।१०।२६ को वनणायानसुाा सम्बवतरधि 

सबैको जानकााीको लावग यो सचूना प्रकािन गराोको छ ।  
 

एकमुष् ठ िोग्िताक्रम 

ए.िो.क्र.नं. रोल नम्बर मास्टर आई.सि. उम्मेदवारको नाम, थर र वतन 
ससफाररस र्भएको 

सवज्ञापन नं. सकससम 

१. ५५०११३ १०५२०७५ ्िधिे महिो कोइाी, इश् िापाु-१४, सलााही १३९२६/०७८-७९ िलुा 

२. ५५००१२ ३८२६०६ नमनुा िनाल, मालााानी-४, ्र्ाािााँची १३९२७/०७८-७९ ्पाङ्क ग 

 

 

 

 

 

 

    (कृष्ण प्रसाद हुमागाई)ं 

       िािा ्वधकृि 

     (बवरप्रसाद दाहाल) 

    केतररीय प्रविवनवध         

        (ध्यान कुमाा िापा) 

       सपसवचि 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np


 

 

फोन:०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 
 

(प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                         बटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना । 

सचूना नं. ९८/०७९-८०, समसत २०७९।१०।२६ 
 

 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. १३९२३/०७८-७९ (खलुा), नेपाल इस िसनयररग   सेवा, मटेेररयोलोिी समहू, रा.प.अनं. सितीय श्रेणी, 

नायब मौसम सवज्ञान सहायक पदको मा  पद संख्या १ (एक)  का लास  समसत २०७९।१०।२६  ते स चालन कएको अन्तरवाताामा 

उपसथथत ३ (तीन) िना उम्मदेवारको सलसखत परीक्षाको प्राप् ताग क र अन्तरवातााको औषत प्राप् ताग क समतेको कुल यो को आधारमा 

दहेाय बमोसिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयसुिको लास  तपसशल बमोसिमको कायाालयमा ससफाररस  ने समसत 

२०७९।१०।२६ मा सनणाय कएकोले सम्बसन्धत सबैको िानकारीको लास  यो सचूना प्रकाशन  ररएको छ ।  
 

ससफाररस योग्यताक्रम सचूी 

यो.क्र.नं. रोल नम्बर 
उम्मदेवारको नाम, थर 

र वतन 
बाब/ुआमाको नाम बािकेो नाम ससफाररस कएको कायाालय 

१. ५५०००४ 
कुमार राना, 

कासल ण्डकी-३, थयाग िा 
खमेबहादरु/सचत्रकुमारी खड  बहादरु 

िल तथा मौसम सवज्ञान कायाालय, 

करैहवा, रुपन्दहेी 

 

वकैसपपक योग्यताक्रम सचूी 

व.ैयो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबकुो नाम आमाको नाम बािकेो नाम 

१. ५५००१६ शशांक बढुा, सत्रपरुासनु्दरी-६, डोपपा सवरचन्र सवष्णकुुमारी रघचुन्र 

 

अथथायी योग्यताक्रम सचूी 

अ.यो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम थर बाबकुो नाम बािकेो नाम 

१. ५५००३० लक्ष्मी कट्ट नारायणदत्त मसनराम 

 

 

 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लास  छनौट कई अन्तरवाताामा ससम्मसलत कएका उम्मदेवारले प्राप् त  रेको कुल प्राप् ताग क 

सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतिा प्रकाशन कएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयो को Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा ससकने व्यहोरा िानकारी  राइन्छ ।  

 ससफाररस कएका उम्मेदवारले ससफाररसको लास  समसत २०७९।१०।२७  ते सदनको १२:०० बिेपसछ यस कायाालयमा सम्पका   नुाहुन अनरुोध   

छ । 

 

 

    (कृष्ण प्रसाद हुमा ाई)ं 

       शाखा असधकृत 

     (बसरप्रसाद दाहाल) 

    केन्रीय प्रसतसनसध        

        (ध्यान कुमार थापा) 

       उपससचव 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np
http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user


 

 

फोन:०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 
 

(प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                         बटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना । 

सचूना न.ं ९९/०७९-८०, समसत २०७९।१०।२६ 
 

 

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३९२४/०७८-७९ (मसहला), नपेाल इस िसनयररग   सवेा, मटेेररयोलोिी समहू, रा.प.अन.ं सितीय 

श्रेणी, नायब मौसम सवज्ञान सहायक पदको मा  पद सखं्या १ (एक)  का लास  समसत २०७९।१०।२६  ते स चालन कएको 

अन्तरवाताामा उपसथथत २ (दईु) िना उम्मदेवारको सलसखत परीक्षाको प्राप् ताग क र अन्तरवातााको औषत प्राप् ताग क समतेको 

कुल यो को आधारमा दहेाय बमोसिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयसुिको लास  तपसशल बमोसिमको 

कायाालयमा ससफाररस  न ेसमसत २०७९।१०।२६ मा सनणाय कएकोले सम्बसन्धत सबैको िानकारीको लास  यो सचूना प्रकाशन 

 ररएको छ ।  
 

ससफाररस योग्यताक्रम सचूी 

यो.क्र.नं. रोल नम्बर 
उम्मदेवारको नाम, थर 

र वतन 
बाब/ुआमाको नाम बािकेो नाम 

ससफाररस कएको 

कायाालय 

१. ५५००१९ 
असनषा सघसमरे, 

मासलका-८,  पुमी 
इश् वरीप्रसाद/सं ीता   ंाराम 

िल तथा मौसम सवज्ञान कायाालय, 

करैहवा, रुपन्दहेी 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम सचूी 

व.ैयो.क्र.नं. रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाब/ुआमाको नाम बािकेो नाम 

१. ५५००३० लक्ष्मी कट्ट, पाटन-१०, बैतडी नारायणदत्त/हीरा मसनराम 

 

 

 

रष्टव्य:  

 यस सवज्ञापनमा सलसखत परीक्षाबाट अन्तरवातााका लास  छनौट कई अन्तरवाताामा ससम्मसलत कएका उम्मदेवारले प्राप् त  रेको कुल प्राप् ताग क 

सम्बसन्धत उम्मेदवारले यो नसतिा प्रकाशन कएको समसतले ७ (सात) सदनपसछ अको ७ (सात) सदनसम्म आयो को Website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा ससकने व्यहोरा िानकारी  राइन्छ ।  

 ससफाररस कएका उम्मेदवारले ससफाररसको लास  समसत २०७९।१०।२७  ते सदनको १२:०० बिेपसछ यस कायाालयमा सम्पका   नुाहुन अनरुोध   

छ । 

 

 

 

    (कृष्ण प्रसाद हुमा ाई)ं 

       शाखा असधकृत 

     (बसरप्रसाद दाहाल) 

    केन्रीय प्रसतसनसध        

        (ध्यान कुमार थापा) 

       उपससचव 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np
http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user


 

 

फोन:०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 
 

(प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                         बटुवल, रूपन्दहेी 

उम्मेदवार ससफाररस सम्बन्धी सचूना । 

सचूना न.ं १००/०७९-८०, समसत २०७९।१०।२६ 
 

 

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३९२५/०७८-७९ (आ.ि.), नपेाल इस िसनयररग   सवेा, मटेेररयोलोिी समहू, रा.प.अन.ं सितीय 

श्रेणी, नायब मौसम सवज्ञान सहायक पदको मा  पद सखं्या १ (एक)  का लास  समसत २०७९।१०।२६  ते स चालन कएको 

अन्तरवाताामा उपसथथत १ (एक) िना उम्मदेवार खलुातफा  ससफाररस कएकोले यस सवज्ञापनतफा  कुन ैपसन उम्मदेवार ससफाररस 

हुन नसकेको व्यहोरा सम्बसन्धत सबैको िानकारीको लास  यो सचूना प्रकाशन  ररएको छ । 
 

 

 

 

 

  

    (कृष्ण प्रसाद हुमा ाई)ं 

       शाखा असधकृत 

     (बसरप्रसाद दाहाल) 

    केन्रीय प्रसतसनसध        

        (ध्यान कुमार थापा) 

       उपससचव 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np


 

 

फोन:०७१-५५४०२०७, ०७१-५५१३२८, फ्याक्स नं: ०७१-५४७८०७, वेवसाइटः  www.psc.gov.np, इमेलः  butwal@psc.gov.np 
 

(प्रशासन अन्तरवाताा तथा ससफाररस शाखा)                         बटुवल, रूपन्दहेी 

एकमषु् ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सचूना । 

सचूना न.ं १०१/०७९-८०, समसत २०७९।१०।२६ 
 

 

यस कायाालयको सवज्ञापन न.ं १३९२३-१३९२५/०७८-७९ (खलुा तथा समावेशी), नपेाल इस िसनयररग   सवेा, मटेेररयोलोिी 

समहू, रा.प.अन.ं सितीय श्रेणी, नायब मौसम सवज्ञान सहायक पदमा थथायी सनयसुिका लास  ससफाररस कएका उम्मदेवारले प्राप् त 

 रेको कुल प्राप् ताग कको आधारमा दहेाय बमोसिमको एकमषु् ठ योग्यताक्रम सचूी कायम हुन आएकोले समसत २०७९।१०।२६ 

को सनणायानसुार सम्बसन्धत सबैको िानकारीको लास  यो सचूना प्रकाशन  ररएको छ ।  
 

एकमषु् ठ योग्यताक्रम 

ए.यो.क्र.नं. रोल नम्बर माथटर आई.सड. उम्मदेवारको नाम, थर र वतन 
ससफाररस कएको 

सवज्ञापन नं. सकससम 

१. ५५०००४ १६१६७७ कुमार राना, कासल ण्डकी-३, थयाग िा १३९२३/०७८-७९ खलुा 

२. ५५००१९ ८९८१०३ असनषा सघसमरे, मासलका-८,  पुमी १३९२४/०७८-७९ मसहला 

 

 

 

 

 

 

    (कृष्ण प्रसाद हुमा ाई)ं 

       शाखा असधकृत 

     (बसरप्रसाद दाहाल) 

    केन्रीय प्रसतसनसध         

        (ध्यान कुमार थापा) 

       उपससचव 

http://www.psc.gov.np/
mailto:butwal@psc.gov.np
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रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
 

पोन नॊ.: ०४४-५२०१४७  website: www.psc.gov.np E-mail: jaleshwor@psc.gov.np ऩाना नॊ.~ 1~ 

 

 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

ससपारयशसम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. ११२/07९-80, सभसत् 207९/१०/२६ 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 114२५/07८-7९ (खरुा), नेऩार कृवष सेवा, रा.ऩो. एण्ड डे.डे. सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम 
शे्रणी (प्राववसधक), नामव ऩश ुसेवा प्राववसधक भाग ऩद सङ्खखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरखखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका 
रासग छनौट बएका ३ (तीन) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 207९ भाघ २६ गते सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩखथथत 
बएका उम्भेदवायहरूको सरखखत ऩयीऺा य अन्तवाातााको अॊकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको मोग्मताक्रभ 
फभोखजभ सनम्नानसुायको कामाारमभा थथामी सनमखुिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/१०/२६ भा सनणाम बएको 
हुॉदा सम्फखन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 

मो.क्र.नॊ. 
भाथटय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
 उम्भेदवायको 
नाभ,थय/ठेगाना 

फाफ/ुआभाको नाभ 
फाजेको 
नाभ 

ससपारयश  गरयएको  कामाारम 

१ 1068273 210017 रुऩेश मादव 

ववष्णऩुयु-4, ससयाहा 
अरुणकुभाय/तलु्पी गदुय 

श्री याइजोववमभ तथा 
घाॉसेफारी फीउ ववजन 
प्रमोगशारा, जनकऩयुधाभ, 
धनषुा 

 

 

वैकखल्ऩक मोग्मताक्रभ्     

मो.क्र. 
नॊ. 

भाथटय 
आई.डी. 

योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ, थय/ठेगाना फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

१ 1047957 260009 
ओभप्रकाश चौयससमा 
ऩकहाभैनऩयु-2, ऩसाा 

खशवनाथ/ससुगमा सनुयभन 

 

 

अथथामी मोग्मताक्रभ्     

मो.क्र.नॊ. योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ, थय फाफकुो नाभ फाजेको नाभ 

१ 150029 असभतकुभाय याम ववनमकुभाय ववल्टु 

२ 210024 ऩसुनताकुभायी साह प्रब ु भहाववय 
3 150139 याजकुभाय कटुवार कृष्णफहादयु नयफहादयु 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

(रारफहादयु थाऩा ऺते्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(देवयाज ढकार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(सयेुशफाफ ुखघसभये) 
शाखा असधकृत 

 



रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
 

पोन नॊ.: ०४४-५२०१४७  website: www.psc.gov.np E-mail: jaleshwor@psc.gov.np ऩाना नॊ.~ 2~ 

 

 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

ससपारयशसम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. ११३/07९-80, सभसत् 207९/१०/२६ 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ. 114२६/07८-7९ (भवहरा), नेऩार कृवष सेवा, रा.ऩो. एण्ड डे.डे. सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम 
शे्रणी (प्राववसधक), नामव ऩश ुसेवा प्राववसधक भाग ऩद सङ्खखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरखखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका 
रासग छनौट बएका ३ (तीन) जना उम्भेदवायहरूको सभसत 207९ भाघ २६ गते सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩखथथत 
बएका उम्भेदवायहरूको सरखखत ऩयीऺा य अन्तवाातााको अॊकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको मोग्मताक्रभ 
फभोखजभ सनम्नानसुायको कामाारमभा थथामी सनमखुिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/१०/२६ भा सनणाम बएको 
हुॉदा सम्फखन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 

मो.क्र.नॊ. 
भाथटय 
आई.डी. 

योर नॊ. 
 उम्भेदवायको 
नाभ,थय/ठेगाना 

फाफ/ुआभाको नाभ 
फाजेको 
नाभ 

ससपारयश  गरयएको  कामाारम 

१ 1105327 150056 
कुन्ती सधभार 

हेटौंडा-16, 
भकवानऩयु 

रुरनायामण/कभरा चडुाभणी 

श्री याइजोववमभ तथा 
घाॉसेफारी फीउ ववजन 
प्रमोगशारा, जनकऩयुधाभ, 
धनषुा 

 

 

वैकखल्ऩक मोग्मताक्रभ्     

मो.क्र. 
नॊ. 

भाथटय 
आई.डी. 

योर नॊ. उम्भेदवायको नाभ, थय/ठेगाना फाफ/ुआभाको नाभ फाजेको नाभ 

१ 1053276 150048 
उषा काकी 
गजयुभखुी-9, इराभ 

जीतफहादयु/सीतादेवी कारीफहादयु 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

(रारफहादयु थाऩा ऺेत्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(देवयाज ढकार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(सयेुशफाफ ुखघसभये) 
शाखा असधकृत 

 



रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
 

पोन नॊ.: ०४४-५२०१४७  website: www.psc.gov.np E-mail: jaleshwor@psc.gov.np ऩाना नॊ.~ 3~ 

 

 ऩत्र सॊखमा्  

चरानी नॊ.: 
 

 

एकभषु्ठ मोग्मताक्रभसम्फन्धी सूचना 

सूचना नॊ. ११४/079-80, सभसत् 207९/१०/२६ 
 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नॊ.1१४२५-114२६/07८-7९(खरुा तथा सभावेशी) नऩेार कृवष सेवा, रा.ऩो. एण्ड 
डे.डे. सभूह, या.ऩ.अनॊ. द्वितीम शे्रणी (प्राववसधक), नामव ऩश ु सेवा प्राववसधक ऩदभा सनमखुिका रासग ससपारयश 
बएका उम्भेदवायहरूरे प्राप्त गयेको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ बएको एकभषु्ठ मोग्मताक्रभको सूची सभसत 
२०७९।१०।२६ को सनणामानसुाय सम्फखन्धत सफैको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

एकभषु्ठ मोग्मताक्रभ् 
ए.मो. 
क्र.सॊ. 

भाथटय आई.डी. योर नम्फय उम्भेदवायको नाभ, थय 
ससपारयश गरयएको ववऻाऩन 

नम्फय 
ससपारयश बएको 
सभावेशी सभूह 

१ 1068273 210017 रुऩेश मादव 1142५/078-79 खरुा 

२ 1105327 150056 कुन्ती सधभार 1142६/078-79 भवहरा 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

नोट्  
मस ववऻाऩनभा सरखखत ऩयीऺाफाट अन्तवाातााको रासग छनौट बई अन्तवाातााभा सखम्भसरत बएका उम्भेदवायहरूरे 
प्राप्त गयेको कूर प्राप्ताङ्क सम्फखन्धत उम्भेदवायरे मो नसतजा प्रकाशन बएको सभसतरे ७(सात) द्वदनऩसछ अको ७ 
(सात) द्वदनसम्भ आमोगको website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user फाट हेना सवकने व्महोया जानकायी 
गयाइन्छ। 

 

ऩनुश्च: ससपारयश ऩत्रको रासग सभसत २०७९ पाल्गणु १ गते कामाारम सभमभा सम्ऩका  गनुाहनु जानकायी 
गयाइन्छ। 

 

(रारफहादयु थाऩा ऺेत्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(देवयाज ढकार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(सयेुशफाफ ुखघसभये) 
शाखा असधकृत 

 



रोक सेवा आमोग 
जरेश्वय कामाारम 

 

जरेश्वय,भहोत्तयी 
 

पोन नं.: ०४४-५२०१४७  website: www.psc.gov.np E-mail: jaleshwor@psc.gov.np ऩाना नं.~ 1~ 

 

 ऩत्र संखमा्  

चरानी नं.: 
 

 

ससपारयशसम्फन्धी सूचना 

सूचना नं. १११/07९-80, सभसत् 207९/१०/२६ 
 

 
 

मस कामाारमको ववऻाऩन नं. 114२४/07८-7९ (आ.प्र.), नेऩार कृवष सेवा, रा.ऩो. एण्ड डे.डे. सभूह, या.ऩ.अनं. द्वितीम 
शे्रणी (प्राववसधक), नामव ऩश ुसेवा प्राववसधक भाग ऩद सङ्खखमा १ (एक) का रासग सरइएको सरखित ऩयीऺाफाट अन्तवाातााका 
रासग छनौट बएका १ (एक) जना उम्भेदवायको सभसत 207९ भाघ २६ गते सञ्चारन बएको अन्तवाातााभा उऩखथथत बएका 
उम्भेदवायको सरखित ऩयीऺा य अन्तवाातााको अंकसभेतको कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा कामभ हनु आएको मोग्मताक्रभ फभोखजभ 
सनम्नानसुायको कामाारमभा थथामी सनमखुिको रासग ससपारयश गने गयी सभसत 207९/१०/२६ भा सनणाम बएको हुुँदा 
सम्फखन्धतको जानकायीका रासग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

ससपारयश मोग्मताक्रभ् 

मो.क्र.नं. 
भाथटय 
आई.डी. 

योर नं. 
 उम्भेदवायको 
नाभ,थय/ठेगाना 

फाफ/ुआभाको 
नाभ 

फाजेको 
नाभ 

ससपारयश  गरयएको  कामाारम 

१ 1051941 150040 येशभ चन्द 

दाभाा-४, सल्मान 
शेयफहादयु/सनभारा कृष्णफहादयु 

श्री याइजोववमभ तथा 
घाुँसेफारी फीउ ववजन 
प्रमोगशारा, जनकऩयुधाभ, 
धनषुा 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

नोट्  
मस ववऻाऩनभा सरखित ऩयीऺाफाट अन्तवाातााको रासग छनौट बई अन्तवाातााभा सखम्भसरत बएका उम्भेदवायहरूरे 
प्राप्त गयेको कूर प्राप्ताङ्क सम्फखन्धत उम्भेदवायरे मो नसतजा प्रकाशन बएको सभसतरे ७(सात) द्वदनऩसछ अको ७ 
(सात) द्वदनसम्भ आमोगको website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user फाट हेना सवकने व्महोया जानकायी 
गयाइन्छ। 

 

ऩनुश्च: ससपारयश ऩत्रको रासग सभसत २०७९ पाल्गणु १ गते कामाारम सभमभा सम्ऩका  गनुाहनु जानकायी 
गयाइन्छ। 

 

(रारफहादयु थाऩा ऺेत्री) 
कम््मटुय अऩयेटय 

 

(कुरप्रसाद साऩकोटा) 
उऩसखचव 

(देवयाज ढकार) 
केन्रीम प्रसतसनसध 

 

(सयेुशफाफ ुखघसभये) 
शािा असधकृत 
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लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 

   फोनः  ०६१-४५३१४५, फ्याक्सः  ०६१-४५३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

  
  

उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२४/०७९-८० 

                             सिसर्िः - २०७९/१०/२६ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९८४/०७८-७९ (खुला), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, सरे्भ समूह, अद्वमन 

पदको माग पद संख्या ३ (र्ी,) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लाद्वग छनौट र्भएका ५ (पााँच) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत 

२०७९/१०/२५ र २६ गते सञ्चालन र्भएको अन्तरिाताामा उपखथित ५ (पााँच) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोद्वजमको कायाालयमा थिायी द्वनयुखिको लाद्वग 

द्वसफाररश गने गरी द्वमद्वत २०७९/१०/२६ मा द्वनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा भएको 

कायाालय 

१.  1107801 ४५०३८१ 
मद्वनशकुमार पोखे्रल 

पोिरा-२०, कास्की 
इन्द्रप्रसाद/कृष्णकुमारी हररर्भि श्री नापी कायाालय, कास्की। 

२.  738254 ४५०१७६ 
सुिोिकुमार यादि 

पचरौता-७, बारा 
प्रहलादप्रसाद/सरस्तीदेिी कैलास श्री नापी कायाालय, कास्की। 

३.  1149941 ४५०२११ 
सन्तोष राय कुमी 

द्वमद्विला-८, िनुषा 
अशोक/रामकुमारी द्विने्दश्वर श्री नापी कायाालय, लेिनाि। 

नस्थायी योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि थर बाबुको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४५०४५० जनकराज उपाध्याय द्वशिराज महादेि 

२.  ४५०३९० अमृत शमाा केशिराज द्वशिप्रसाद 

 

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चेतनाथ पोखरेल गीता अधिकारी वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 

 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 

   फोनः  ०६१-४५३१४५, फ्याक्सः  ०६१-४५३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

  
  

उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२५/०७९-८० 

                             सिसर्िः - २०७९/१०/२६ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९८५/०७८-७९ (िसिला), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, सरे्भ समूह, अद्वमन 

पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लाद्वग छनौट र्भएका ३ (र्ी,) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत 

२०७९/१०/२५ र २६ गते सञ्चालन र्भएको अन्तरिाताामा उपखथित ३ (र्ी,) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोद्वजमको कायाालयमा थिायी द्वनयुखिको लाद्वग 

द्वसफाररश गने गरी द्वमद्वत २०७९/१०/२६ मा द्वनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा भएको 

कायाालय 

१.  1051780 ४५०३३६ 
सृजना हमाल नगरकोटी 

चन्दननाि-५, जुम्ला 
हररबहादुर/िनरुपा जगतबहादुर श्री नापी कायाालय, िाद्वलङ। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल ,ं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  1047939 ४५०४८१ 
सुद्वशला सुनुिार 
तामाकोशी-७, दोलिा 

द्विषु्णबहादुर/सरस्वती टेकबहादुर 

 

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चेतनाथ पोखरेल गीता अधिकारी वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 

 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 

   फोनः  ०६१-४५३१४५, फ्याक्सः  ०६१-४५३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

  
  

उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२६/०७९-८० 

                             सिसर्िः - २०७९/१०/२६ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९८६/०७८-७९ (आ.ज.), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, सरे्भ समूह, अद्वमन 

पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लाद्वग छनौट र्भएका ५ (पााँच) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत 

२०७९/१०/२५ र २६ गते सञ्चालन र्भएको अन्तरिाताामा उपखथित ५ (पााँच) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोद्वजमको कायाालयमा थिायी द्वनयुखिको लाद्वग 

द्वसफाररश गने गरी द्वमद्वत २०७९/१०/२६ मा द्वनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा भएको 

कायाालय 

१.  1053363 ४५०४०६ 
कृष्ण चौिरी 
बुटिल-१६, रुपने्दही 

रामनारायण/द्वसता बुिै श्री नापी कायाालय, कास्की। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल ,ं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  1149008 ४५०१५६ 
सन्तोष िारु 
िाणगंगा-१०, कद्वपलिसु्त 

रामकृष्णा/फुलरानीया डोमा 

 

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चेतनाि पोिरेल गीता अद्विकारी िीरेन्द्र बहादुर स्वाुँर 

 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 

   फोनः  ०६१-४५३१४५, फ्याक्सः  ०६१-४५३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

  
  

उमे्मदवार ससफाररशा सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२७/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/१०/२६ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९८७/०७८-७९ (िधेशाी), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ सेिा, सरे्भ समूह, अद्वमन 

पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लाद्वग छनौट र्भएका ६ (छ) जना उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत 

२०७९/१०/२५ र २६ गते सञ्चालन र्भएको अन्तरिाताामा उपखथित ६ (छ) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा र अन्तरिातााको औषत अंक 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहाय बमोद्वजमको कायाालयमा थिायी द्वनयुखिको लाद्वग 

द्वसफाररश गने गरी द्वमद्वत २०७९/१०/२६ मा द्वनणाय र्भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

ससफाररशा भएको 

कायाालय 

१.  1052509 ४५०४३० 
संजयकुमार यादि 
मलंगिा-२, सलााही 

लक्ष्मण/गीता द्विहारी श्री नापी कायाालय, कास्की। 

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल ,ं. 

उमे्मदवारको ,ाि थर र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  686895 ४५०१२४ 
द्वदनेश मुराउ 
गैडहिा-७, रुपने्दही 

रामकरण/आशाकुमारी दशरि 

 

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चेतनाि पोिरेल गीता अद्विकारी िीरेन्द्र बहादुर स्वाुँर 

 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवार्ाा र्था ससफाररशा शााखा) 

   फोनः  ०६१-४५३१४५, फ्याक्सः  ०६१-४५३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

  
  

एकिुष्ठ योग्यर्ाक्रि सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १२८/०७९-८० 

                            सिसर्िः - २०७९/१०/२६ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२९८४-१२९८७/०७८-७९ (खुला र्था सिावेशाी), रा.प.अनं. द्वितीय शे्रणी (प्राद्विद्विक), नेपाल इद्विद्वनयररङ 

सेिा, सरे्भ समूह, अद्वमन पदको माग पद संख्या ६ (छ) का लाद्वग द्वलईएको द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लाद्वग छनौट र्भएका १४ (चौध) जना 

उमे्मदिारहरुको द्वमद्वत २०७९/१०/२५ र २६ गते सञ्चालन र्भएको अन्तरिाताामा उपखथित १४ (चौध) जना उमे्मदिारहरुको द्वलखित परीक्षा र 

अन्तरिातााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोद्वजमको एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले सम्बखित सबैको 

जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। 

ससफाररशा योग्यर्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि थर  सवज्ञाप, ,ं ससफाररस सिूि 

१.  ४५०३८१ मद्वनशकुमार पोखे्रल १२९८४/०७८-७९ िुला 

२.  ४५०१७६ सुिोिकुमार यादि १२९८४/०७८-७९ िुला 

३.  ४५०२११ सन्तोष राय कुमी १२९८४/०७८-७९ िुला  

४.  ४५०४०६ कृष्ण चौिरी १२९८६/०७८-७९ आ.ज.  

५.  ४५०४३० संजयकुमार यादि १२९८७/०७८-७९ मिेशी  

६.  ४५०३३६ सृजना हमाल नगरकोटी १२९८५/०७८-७९ मद्वहला  

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 चेतनाथ पोखरेल गीता अधिकारी वीरेन्द्र बहादरु सवााँर 

 (शािा अद्विकृत) (केन्द्रीय प्रद्वतद्वनद्वि) (उपसद्वचि) 

,ोटिः  

 यस द्विज्ञापनमा द्वलखित परीक्षाबाट अन्तरिातााको लाद्वग छनौट र्भई अन्तरिाताामा सखम्मद्वलत र्भएका उमे्मदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदिारले यो नद्वतजा प्रकाशन र्भएको द्वमद्वतले ७ (सार्) द्वदन पद्वछ अको ७ (सार्) द्वदनसम्म आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सद्वकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

 

पु,श्चिः - ससफाररशा पत्र सिसर् २०७९/१०/२७ गरे् ३:०० बजे पसछ सवर्रण गरर,े व्यिोरा सिेर् जा,कारी गराईन्छ ।  


