लोक सेवा आयोग

राप्ती अञ्चल कायाालय

वेवः www.psc.gov.np

तुलसीपुर, दाङ

इमे लः Rapti@psc.gov.np

फोनः 082-520013

(अन्तरवाताा तथा ससफाररश शाखा)

उम्मेदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना
सूचना नं.- 92 /०७३-७४

सूचना प्रकाशन समसतः- २०७४/०२/ 3० गते
यस कायाालयको ववज्ञापन नम्वर १४901/०७२-७३(खुला), नेपाल ववववध सेवा, रा.प.अनं वकत द्वितीय श्रे णी,

सहायक

कम््युटर अपरे टर पदको माग पद सं ख्या ५(पााँच) का लासग सलइएको अन्तवााताामा उपस्थथत उम्मेदवार सं ख्या ४०(चासलस)
को सलस्खत परीक्षाको प्रा्ताङ्क, शैस्क्षक योग्यताको श्रे णी वापतको अङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क तथा अन्तवाातााको औषत
प्रा्ताङ्क समेतको कुल योगबाट दे हाय बमोस्कमको योग्यतारम म कायम हुन आएकोले एकमुष्ट योग्यतारम म र सनकहरुको
रोकाइको प्राथसमकतारम म अनुसार थथायी सनयुस्िका लासग सनम्न कायाालयहरुमा ससफाररश गने सनणाय गररएको छ । साथै
वैकस्पपक योग्यतारम म सूची

तथा अथथायी योग्यतारम म सूची दे हाय वमोस्कम कायम हुन आएको व्यहोरा समेत सम्बस्न्धत

सबैको कानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यतारम म सूचीः
यो.रम .

रोल नम्बर

नं.

बाबु/आमाको नाम

बाकेको नाम

ससफाररश गररएको कायाालय

कुलबहादुर/ वालीका

खुशबहादुर

श्री कारागार कायाालय,

थथायी ठे गाना
३००१७९

1

उम्मेदवारको नाम, थर
प्रववणचन्र बथनेत
तुलसीपुर-१२, दाङ ।

२

३०००३०

उषाकुमारी श्रे ष्ठ

तुलसीपुर, दाङ ।
इश्वरीप्रसाद/कृष्णा

काकीमान

बेला-५, दाङ ।
३

३००२८२

सिसभकन, लमही, दाङ ।

राकीव महतो

राकमं गल/ववना

ससयालाल

भलोवहया-२, रौतहट ।
४

३००२२२

भ ुवन कोशी

३००१७०

श्री स्कपला प्रशासन कायाालय,
दाङ ।

भोकराक/वसन्ती

शतानन्द

दै की-२, कञ्चनपुर ।
५

श्री भूसमगत कल ससचाई ववकास

श्री इलाका प्रशासन कायाालय,
तुलसीपुर, दाङ ।

प्रकृसत के.सी.

प्रेम बहादुर/कुमारी माया

खीमलाल

शास्न्तनगर-१, दाङ ।

श्री स्कपला प्रशासन कायाालय,
सपयान ।

बैकस्पपक योग्यतारम म सूचीः
वै.यो.

रोल नम्बर

उम्मेदवारको नाम, थर

थथायी ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाकेको नाम

1

३००१६४

पववत्रा के.सी.

सबकौरी-२, दाङ ।

तुलसीराम/तुलसीदे वी

ववरकीत

२

३००२१७

भगवान ओली

भलाक्चा-१, रुकुम ।

दे उराम/वटका

सावका

उम्मेदवारको नाम, थर

बाबुको नाम

बाकेको नाम

रम .नं.

अथथायी योग्यतारम म सूचीः
अ. यो. रम . नं.

रोल नम्बर

1

३००२७८

रववलाल के.सी.

दे वबहादुर

ववरस्कत

२

३००३५९

सं सगता रोकाय

ववरे

सोमन

(सनमकान्त आचाया)
नायब सुब्बा

(स्खमलाल वली)
लेखापाल

(कमल ज्ञवाली)
शाखा असधकृत

(ओमबहादुर खड्का)
सनदे शक

लोक सेवा आयोग

राप्ती अञ्चल कायाालय

वेवः www.psc.gov.np

तुलसीपुर, दाङ

इमे लः Rapti@psc.gov.np

फोनः 082-520013

(अन्तरवाताा तथा ससफाररश शाखा)

उम्मेदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना
सूचना नं.- ९३ /०७३-७४
सूचना प्रकाशन समसतः- २०७४/०२/ ३० गते
यस कायाालयको ववज्ञापन नम्वर १४९०२/०७२-७३(मवहला), नेपाल ववववध सेवा, रा.प.अनंवकत वितीय श्रे णी,

सहायक कम््युटर अपरे टर

पदको माग पद सं ख्या १ (एक) का लासग सलइएको अन्तवााताामा उपस्थथत उम्मेदवार

सं ख्या २०(बीस) को सलस्खत परीक्षाको प्रा्ताङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क, शैस्क्षक योग्यताको श्रे णी वापतको अङ्क
तथा अन्तवाातााको औषत प्रा्ताङ्क समेतको कुल योगबाट दे हाय बमोस्कमको योग्यतारम म कायम हुन आएकोले सनकको
रोकाइको प्राथसमकतारम म अनुसार थथायी सनयुस्िका लासग सनम्न कायाालयमा ससफाररश गने सनणाय गररएको छ ।साथै

वैकस्पपक योग्यतारम म सूची दे हाय वमोस्कम कायम हुन आएको व्यहोरा समेत सम्बस्न्धत सबैको कानकारीको लासग यो
सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यतारम म सूचीः
यो.रम .

रोल नम्बर

१

३००३८१

नं.

उम्मेदवारको नाम, थर
थथायी ठे गाना

सुसनता चौधरी

घोराही-९, दाङ ।

बाबु/आमाको नाम

बाकेको नाम

ससफाररश गररएको

स्चकमान/राम्यारी

लालबहादुर

श्री स्कपला प्रशासन

कायाालय

कायाालय, सपयान ।

बैकस्पपक योग्यतारम म सूचीः
वै.यो.

रोल नम्बर

उम्मेदवारको नाम, थर

थथायी ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाकेको नाम

1

३००१६४

पववत्रा के.सी.

सबकौरी-२, दाङ ।

तुलसीराम/तुलसीदे वी

ववरकीत

रम .नं.

(सनमकान्त आचाया)
नायब सुब्बा

(स्खमलाल वली)
ले खापाल

(कमल ज्ञवाली)
शाखा असधकृत

(ओमबहादुर खड्का)
सनदे शक

लोक सेवा आयोग

राप्ती अञ्चल कायाालय

वेवः www.psc.gov.np

तुलसीपुर, दाङ

इमे लः Rapti@psc.gov.np

फोनः 082-520013

(अन्तरवाताा तथा ससफाररश शाखा)

उम्मेदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना
सूचना नं.- ९४/०७३-७४
सूचना प्रकाशन समसतः- २०७४/०2/ ३० गते
यस कायाालयको ववज्ञापन नम्वर १४९०३/०७२-७३(आ.क.), नेपाल ववववध सेवा, रा.प.अनंवकत वितीय श्रे णी,

सहायक कम््युटर अपरे टर

पदको माग पद सं ख्या १ (एक) का लासग सलइएको अन्तवााताामा उपस्थथत उम्मेदवार

सं ख्या २१(एक्काइस) को सलस्खत परीक्षाको प्रा्ताङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क, शैस्क्षक योग्यताको श्रे णी वापतको
अङ्क तथा अन्तवाातााको औषत प्रा्ताङ्क समेतको कुल योगबाट दे हाय बमोस्कमको योग्यतारम म कायम हुन आएकोले

सनकको रोकाइको प्राथसमकतारम म अनुसार थथायी सनयुस्िका लासग सनम्न कायाालयमा ससफाररश गने सनणाय गररएको छ

।साथै वैकस्पपक योग्यतारम म सूची दे हाय वमोस्कम कायम हुन आएको व्यहोरा समेत सम्बस्न्धत सबैको कानकारीको
लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यतारम म सूचीः
यो.रम .
नं.

१

रोल नम्बर
३००३९७

उम्मेदवारको नाम, थर

बाबु/आमाको नाम

बाकेको

छटकबहादुर/सनमाला कुमारी

बासुराम

थथायी ठे गाना

सुलोचन चौधरी

मगरागािी-३, बद्वदाया ।

ससफाररश गररएको

नाम

कायाालय

श्री स्कपला प्रशासन

कायाालय, रुकुम ।

बैकस्पपक योग्यतारम म सूचीः
वै.यो.

रोल नम्बर

उम्मेदवारको नाम, थर

थथायी ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाकेको नाम

1

३०००४५

कुमार रोकामगर

केलवाङ-६, रोपपा ।

सुकम
ा न/बमायााँ

भि

रम .नं.

(सनमकान्त आचाया)
नायब सुब्बा

(स्खमलाल वली)
ले खापाल

(कमल ज्ञवाली)

शाखा असधकृत

(ओमबहादुर खड्का)
सनदे शक

लोक सेवा आयोग

राप्ती अञ्चल कायाालय

वेवः www.psc.gov.np

तुलसीपुर, दाङ

इमे लः Rapti@psc.gov.np

फोनः 082-520013

(अन्तरवाताा तथा ससफाररश शाखा)

उम्मेदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना
सूचना नं.- ९५ /०७३-७४
सूचना प्रकाशन समसतः- २०७४/०2/ ३० गते
यस कायाालयको ववज्ञापन नम्वर १४९०४/०७२-७३(मधेशी), नेपाल ववववध सेवा, रा.प.अनंवकत वितीय श्रे णी,

सहायक कम््युटर अपरे टर

पदको माग पद सं ख्या २ (दुई) का लासग सलइएको अन्तवााताामा उपस्थथत उम्मेदवार

सं ख्या १९(उन्नाइस) को सलस्खत परीक्षाको प्रा्ताङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क, शैस्क्षक योग्यताको श्रे णी वापतको
अङ्क तथा अन्तवाातााको औषत प्रा्ताङ्क समेतको कुल योगबाट दे हाय बमोस्कमको योग्यतारम म कायम हुन आएकोले

सनकहरुको रोकाइको प्राथसमकतारम म अनुसार थथायी सनयुस्िका लासग सनम्न कायाालयमा ससफाररश गने सनणाय गररएको

छ ।साथै वैकस्पपक योग्यतारम म सूची दे हाय वमोस्कम कायम हुन आएको व्यहोरा समेत सम्बस्न्धत सबैको कानकारीको
लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यतारम म सूचीः
यो.रम .

रोल नम्बर

1

३००३७९

सुसधर कुमार झा

कामेश्वर/सरोवर दे वी

कयकान्त

श्री रुकुम स्कपला

300355

सं स्कव सहनी

मिु/दुलारी दे वी

सभखारी

श्री स्कपला प्रशासन

नं.

२

उम्मेदवारको नाम, थर

बाबु/आमाको नाम

थथायी ठे गाना

झोझी कटै या-९, धनुषा ।
वपप्रा रकवािा-१, रौतहट ।

बाकेको नाम

ससफाररश गररएको
कायाालय

अदालत, रुकुम ।
कायाालय, रोपपा ।

बैकस्पपक योग्यतारम म सूचीः
वै.यो.

रोल नम्बर

उम्मेदवारको नाम, थर

थथायी ठे गाना

बाबु/आमाको नाम

बाकेको नाम

1

३००३७१

सरसबन कुमार महतो

प्रेमपुर गोनाही-४, रौतहट ।

हरे न्र/सुरसतया दे वी

रामचसलता

रम .नं.

(सनमकान्त आचाया)
नायब सुब्बा

(स्खमलाल वली)
ले खापाल

(कमल ज्ञवाली)

शाखा असधकृत

(ओमबहादुर खड्का)
सनदे शक

लोक सेवा आयोग

राप्ती अञ्चल कायाालय

वेवः www.psc.gov.np

तुलसीपुर, दाङ

इमे लः Rapti@psc.gov.np

फोनः 082-520013

(अन्तरवाताा तथा ससफाररश शाखा)

उम्मेदवार ससफाररश सम्बन्धी सूचना
सूचना नं.- ९६ /०७३-७४

सूचना प्रकाशन समसतः- २०७४/०2/ ३० गते
यस कायाालयको ववज्ञापन नम्वर १४९०५/०७२-७३(अपाङ्ग), नेपाल ववववध सेवा, रा.प.अनंवकत वितीय श्रे णी,

सहायक कम््युटर अपरे टर

पदको माग पद सं ख्या १ (एक) का लासग सलइएको अन्तवााताामा उपस्थथत उम्मेदवार

सं ख्या ५(पााँच) को सलस्खत परीक्षाको प्रा्ताङ्क, प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क, शैस्क्षक योग्यताको श्रे णी वापतको अङ्क

तथा अन्तवाातााको औषत प्रा्ताङ्क समेतको कुल योगबाट दे हाय बमोस्कमको योग्यतारम म कायम हुन आएकोले सनकको
रोकाइको प्राथसमकतारम म अनुसार थथायी सनयुस्िका लासग सनम्न कायाालयमा ससफाररश गने सनणाय गररएको छ ।साथै

वैकस्पपक योग्यतारम म सूची दे हाय वमोस्कम कायम हुन आएको व्यहोरा समेत सम्बस्न्धत सबैको कानकारीको लासग यो
सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

ससफाररश योग्यतारम म सूचीः
यो.रम .

रोल नम्बर

उम्मेदवारको नाम, थर

१

३००३९८

सुवास कुमार वली

नं.

(सनमकान्त आचाया)
नायब सुब्बा

थथायी ठे गाना

कुं गार-६, रोपपा ।

बाबु/आमाको नाम

बाकेको नाम

चन्र बहादुर/मन कसल

द्वदलाराम

(स्खमलाल वली)
ले खापाल

(कमल ज्ञवाली)

शाखा असधकृत

ससफाररश गररएको
कायाालय

श्री स्कपला प्रशासन

कायाालय, ्यूठान ।

(ओमबहादुर खड्का)
सनदे शक

लोक सेवा आयोग

राप्ती अञ्चल कायाालय
तुलसीपुर, दाङ

वेवः www.psc.gov.np
इमे लः Rapti@psc.gov.np

(अन्तरवाताा तथा ससफाररश शाखा)

फोनः 082-520013

एकमुष्ट योग्यतारम म सूची
सूचना नं.

सूचना प्रकाशन समसत

:- ९७ /०७३-७४

:- २०७४/०2/ ३० गते

यस कायाालयको वव.नं.१४९०१/०७२-७३(खुला), वव.नं.१४९०२/०७२-७३(मवहला) वव.नं.१४९०३/०७२-७३(आ.क.)

वव.नं.१४९०४/०७२-७३(मधे शी) र वि.नं.१४९०५/०७२-७३(अपाङ्ग), नेपाल ववववध से वा, रा.प.अनंवकत वितीय श्रे णी, सहायक
कम््युटर अपरे टर पदको थथायी सनयुस्िका लासग ससफाररश भएका कम्मा १०(दश) कना उम्मेदवारहरुको सलस्खत परीक्षाको प्रा्ताङ्क,
प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क, शैस्क्षक योग्यताको श्रे णी वापतको अङ्क तथा अन्तवाातााको औषत प्रा्ताङ्क समेतको कुल योगबाट दे हाय

वमोस्कम एकमुष्ट योग्यतारम म कायम हुन आएकोले सनकहरुको रोकाइको प्राथसमकतारम म अनुसार थथायी सनयुस्िका लासग सनम्न
कायाालयमा ससफाररश गने सनणाय गररएको छ ।

तपससल
यो.रम .

रोल नंम्बर

उम्मेदवारको नाम, थर र

नं.
1

ससफाररस गररएको

ठे गाना
३००१७९

ववज्ञापन नं.

प्रववणचन्र बथनेत

१४९०१/०७२-७३

खुला/समावेशी
खुला

तुलसीपुर-१२, दाङ ।
२

३०००३०
३००२८२

श्री कारागार कायाालय
तुलसीपुर, दाङ ।

उषाकुमारी श्रे ष्ठ

१४९०१/०७२-७३

खुला

बेला-५, दाङ ।
३

ससफाररश गररएको कायाालय

श्री भूसमगत कल ससचाई ववकास
सिसभकन, लमही, दाङ ।

राकीव महतो

१४९०१/०७२-७३

खुला

श्री स्कपला प्रशासन कायाालय, दाङ ।

१४९०१/०७२-७३

खुला

श्री इलाका प्रशासन कायाालय

भलोवहया-२, रौतहट ।
४

३००२२२

भ ुवन कोशी
दै की-२, कञ्चनपुर ।

५

३००१७०

तुलसीपुर, दाङ ।

प्रकृसत के.सी.

१४९०१/०७२-७३

खुला

श्री स्कपला प्रशासन कायाालय, सपयान ।

सुसनता चौधरी

१४९०२/०७२-७३

मवहला

श्री स्कपला प्रशासन कायाालय, सपयान ।

१४९०४/०७२-७३

मधेशी

श्री रुकुम स्कपला अदालत, रुकुम ।

१४९०४/०७२-७३

मधेशी

श्री स्कपला प्रशासन कायाालय, रोपपा ।

१४९०३/०७२-७३

आ.क.

श्री स्कपला प्रशासन कायाालय, रुकुम ।

१४९०५/०७२-७३

अपाङ्ग

श्री स्कपला प्रशासन कायाालय, ्यूठान ।

शास्न्तनगर-१, दाङ ।
६

३००३८१

घोराही-९, दाङ ।
७

३००३७९

सुसधर कुमार झा
झोझी कटै या-९, धनुषा ।

८

300355

सं स्कव सहनी
वपप्रा रकवािा-१, रौतहट ।

९

३००३९७

सुलोचन चौधरी
मगरागािी-३, बद्वदाया ।

१०

३००३९८

सुवास कुमार वली

कुं गार-६, रोपपा ।

नोटः

मासथ उपलेस्खत ववज्ञापनहरुको अन्तवााताामा सस्म्मसलत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बस्न्धत उम्मेदवारले यो नसतका प्रकाशन
भएको समसतले ७ द्वदन पसछ अको ७ द्वदनसम्म आयोगको website:www.psc.gov.np बाट हेन ा सवकने व्यहोरा कानकारी गराईन्छ

(सनमकान्त आचाया)
नायब सुब्बा

(स्खमलाल वली)
लेखापाल

(कमल ज्ञवाली)
शाखा असधकृत

।

(ओमबहादुर खड्का)
सनदे शक

