
लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 1 ~ 

 

सूचना नं. १०३/०७९-८०                           मिम िः-२०७९।११।१९ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०१/०७८–७९ (खुला) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा सिूह,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, लेखापाल 

पदको िाग पद संख्या ४ (चार) का लामग मलमि   परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका ११ (एघार) जना उम्िेदवारहरुको मिम  

२०७९।११।१७ र १८ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  ११ (एघार) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  परीक्षाको प्राप्ताङ्क, 

कम््यटुर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय बिोमजि योग्य ाक्रि 

कायि हुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिम  २०७९।११।१९ िा मनणाय भएको हुुँदा 

सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररस योग्यताक्रम 

 
 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ 770794 हेमन्तराज जोशी मष्टा-४, बझाङ्ग प्रयागराज/रंगमती देवदत्त 

२ 831183 सिद्धराज जोशी लालझाडी-६, कञ्चनपरु धममराज/मञ्जुदेवी करुणाकर 

३ 771005 इश्वरसिह धामी व्याि-४, दार् ुमला हरसिह/र्न्रा धनसिह 

४ 770369 तकम बहादरु ऐर पाटन-२, वैतडी लालबहादरु/बेल ु दामोदर 

५ 830718 प्रकाश कोइराला नारायण-३, दैलेख िदानन्द/मसनषा गौरीशंकर 

 

 

क्रिश: 

 

 

 

 

 

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

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ 770453 देवराज पन्त 
शकु्लाफााँटा-५, 

कञ्चनपरु 
नवराज/रुक्मणीदेवी रतनपसत 

श्री मालपोत कायामलय, 

डडेल्धरुा 

२ 830039 पसु्करसिंह र्ाड 
शमामली-३, 

वैतडी 
लक्षमणसिंह/बर्देुवी िनु्दरसिंह 

श्री कोष तथा लेखा 
सनयन्रक कायामलय, डोटी  

३ 830705 गौरीदत्त जोशी 
सिमदत्त-२, 

कञ्चनपरु 
गोपालदत्त/पावमती दामोदर 

श्री जजल्ला िमन्वय 
िसमसतको कायामलय, बैतडी  

४ 830768 हहमाल डंगौरा 
सिमदत्त-१९, 

कञ्चनपरु 
धसनप्रिाद/मानमती हहरालाल 

श्री जजल्ला प्रशािन कायामलय, 

बाजरुा 



लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 2 ~ 

 

 

अस्थायी सचूी :- 

अ.यो.क्र.नं रोल नं. नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ 830016 रमेशप्रिाद िट्ट धमामनन्द गोपाल 

२ 832016 पदमबहादरु र्न्द गजेन्रबहादरु काल ु

 

नोट:- िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेदवारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/user बाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
 

.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 

 
 

 

  

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 3 ~ 

 

सूचना नं. १०४/०७९-८०                          मिम िः-२०७९।११।१९ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०२/०७८–७९ (मदिला)  नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, लेखापाल 

पदको िाग पद संख्या  १ (एक) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका ५ (पाुँच) जना उम्िेदवारहरुको मिम  

२०७९।११।१७ र १८ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  ५ (पाुँच) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  परीक्षाको प्राप्ताङ्क, कम््यटुर 

सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय बिोमजि योग्य ाक्रि कायि हुन 

आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिम  २०७९।११।१९ िा मनणाय भएको हुुँदा सम्बमन्ध  

सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररस योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ 832344 जयन्ती पन्त वेलौरी-६, कञ्चनपरु अम्बादत्त/देवकी हररदत्त 

२ 770891 िजृना सिग्देल मेलम्र्ी-५, सिन्धपुाल्र्ोक िरेुन्र/पनु्यमााँया शम्िपु्रिाद 

३ 832061 बेलमती धामी  महाकाली-१, दार् ुमला प्रमेसिंह/नन्दादेवी धनसिंह 

४ 830906 रेणकुा शाही वेदकोट-६, कञ्चनपरु िवुनबहादरु/पावमती गजबहादरु 

 

 

नोट:- िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेदवारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/user बाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 

 

 

.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 

 
 
 
 

 

 

  

यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना 
बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ 770007 िपना के.िी. घोराही-१५, दाङ्ग जखमलाल/रत्ना ददलबहादरु 
श्री जजल्ला प्रशािन कायामलय, 

अछाम 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 4 ~ 

 

सूचना नं. १०५/०७९-८०                           मिम िः-२०७९।११।१९ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०३/०७८–७९ (आ.ज.)  नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, लेखापाल 

पदको िाग पद संख्या  १ (एक) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका ४ (चार) जना उम्िेदवारहरुको मिम  

२०७९।११।१७ र १८ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  ४ (चार) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  परीक्षाको प्राप्ताङ्क, कम््यटुर 

सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय बिोमजि योग्य ाक्रि कायि हुन 

आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिम  २०७९।११।१९ िा मनणाय भएको हुुँदा सम्बमन्ध  

सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररस योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ८३०८०० चन्रमकरण चौधरी  कैलारी-५, कैलाली कणमबहादरु/रामसडल्लीदेवी हररराम 

२ ७७०१२५ सम स गरुूङ् मदपायल मसलगढी-६, डोटी गोहवन्दबहादरु/डम्वरकुमारी दानबहादरु 

 

 

नोट:- िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेदवारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/user बाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
 

.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 

 

  

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

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ ८३१६४८ दवेराज राना पनुवामि-१, कञ्चनपरु िज्जनलाल/घमुनीदेवी दाताराम 
श्री महाकाली िन्िार 
कायामलय, बैतडी 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 5 ~ 

 

सूचना नं. १०६/०७९-८०                         मिम िः-२०७९।११।१९ 

 एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापननं. १५७०१/०७८–७९ (खुला), १५७०२/०७८–७९ (मदिला) र १५७०३/०७८–७९ (आ.ज.) नेपाल 

प्रशासन सेवा, लेखा सिहू, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदिा मिम  २०७९।११।१९ िा मनयमुिका लामग मसफाररस भएका 

उम्िेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारिा दहेाय बिोमजिको एकिषु्ठ योग्य ाक्रि कायि भएकोले सम्बमन्ध  सबैको 

जानकारीको लामग मिम  २०७९।११।१९ को मनणायानसुार यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररस योग्यताक्रम 

 

 
 
 

.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 

 
 

 

 

 

यो.क्र.नं. 
मास्टर 

आईडी 
रोल नं. नाम, थर 

दसफाररस भएको 

दवज्ञापन नं. 
खुला/समावेशी 

दसफाररस भएको 

सेवा/समूि 

१. १०१८४८ ७७०४५३ दवेराज पन्  १५७०१/०७८–७९ िलुा प्रशािन / लेखा 

२. १६८२५३ ८३००३९ पथुकरमसंह चाड १५७०१/०७८–७९ िलुा प्रशािन / लेखा 

३. ६०४९९१ ८३०७०५ गौरीदत्त जोशी १५७०१/०७८–७९ िलुा प्रशािन / लेखा 

४. ७०७५९ ८३०७६८ महिाल डंगौरा १५७०१/०७८–७९ िलुा प्रशािन / लेखा 

५. ८६९०० ७७०००७ सपना के.सी. १५७०२/०७८–७९ िमहला प्रशािन / लेखा 

६. ९५५४३६ ८३१६४८ दवेराज राना १५७०३/०७८–७९ आ.ज. प्रशािन / लेखा 


