
लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 1 ~ 

 

सूचना नं. ५८/२०७९-८०                मिम िः-२०७९।०७।२३ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापननं. १५७०२/०७७–७८ (खुला)  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 ६ (छ) जना उम्िेदवारहरुको मिम  

२०७९।०७।१८ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  ६ (छ) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  परीक्षाको प्राप्ताङ्क, कम््यटुर सीप 

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

आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिम  २०७९।०७।२३ िा मनणाय भएको हुुँदा सम्बमन्ध  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररश योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

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

१ ७७१०५१ राजेन्र प्रसाद ररजाल राव कोट-३, दलेैि टेकप्रसाद/कृष्णादवेी नन्दाराि 

२ ८३२३८० भर  आचाया धनगढी-१, कैलाली बालकृष्ण/पावा ी बमुिसागर 

३ ८३०३३१ दीपक राज जोशी लेकि-५, दाचुाला मवरभर/भागरिी गञु् जे 

 

 

अस्थायी सचूी :- 

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

१ ८३१५३८ जगदिश ससंह साउि भवानससह लालससंह 

२ ७७०३०७ पषु् कर  ससंह ाा  लक्ष्मणससंह सनु्िर ससंह 

 

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

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

advertise/userबाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
 
      .........................             .............................             ............................ 

 (मनरोज बथन े) (उदयराज भट्टराई)   (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 ८३४४११ अमि  म मिमल्सना 
जानकी-६, 

कैलाली 
राजेन्रप्रसाद/चन्रादवेी भवानीप्रसाद 

श्री कोष तथा लेखा 
सनयन्रक कायाालय,   ेल्धरु ा 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 2 ~ 

 

सूचना नं. ५९/२०७९-८०                 मिम िः-२०७९।०७।२३ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापननं. १५७०३/०७७–७८ (मदिला)  नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा सिूह,  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।०७।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 कायिहुन 

आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिम  २०७९।०७।२३ िा मनणाय भएको हुुँदा सम्बमन्ध  

सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररश योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

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

१ ७७००११ िि ा भट्ट िलारा-३, बझाङ्ग पदिराज/कान् ा दीपाराि 

२ ८३०७९५ गोदावरी पन्  आमल ाल-५, डडेल्धरुा कुश् िाकर/मनिालादवेी कृष्णदत्त 

३ ८३०४०७  ारा कुिारी जैशी बमुढगगंा-६, बाजरुा नवराज/डम्िदवेी मललाधर 

 

 

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

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

advertise/userबाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
 
      .........................             .............................             ............................ 

 (मनरोज बथन े) (उदयराज भट्टराई)   (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 ८३०५२८ शारदा रावल नलगाड-४, जाजरकोट  िनबहादरु/उमिाला जसन् े 
श्री कोष तथा लेखा सनयन्रक 
कायाालय, अछाम 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 3 ~ 

 

सूचना नं. ६०/२०७९-८०                 मिम िः-२०७९।०७।२३ 

 एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापननं. १५७०२/०७७–७८ (खुला) र १५७०३/०७७–७८ (मदिला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा सिहू, 

रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदिा मिम  २०७९।०७।२३ िा मनयमुिका लामग मसफाररस भएका उम्िेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल 

प्राप्ताङ्कको आधारिा दहेाय बिोमजिको एकिषु्ठ योग्य ाक्रि कायि भएकोले सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग मिम  

२०७९।०७।२३ को मनणायानसुार यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररश योग्यताक्रम 

 

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

 (मनरोज बथन े) (उदयराज भट्टराई)   (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

शाखा अदधकृत  केन्रीय प्रदतदनदध दन. कायाालय प्रमुख 
 

 

 

 

यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर 
दसफाररस भएको 

दवज्ञापन नं. 
खुला/समावेशी दसफाररस भएको सेवा/समूि 

१. ८३४४११ अमि  म मिमल्सना १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, लेिा 

२. ८३०५२८ शारदा रावल १५७०३/०७७–७८ िमहला प्रशासन, लेिा 


