
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ६६ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०२/०७६–७७ (खुला) नेपाल प्रशािन िेिा, लेखा ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, लेखापाल 
पदको िाग पद िंख्या ७ (िा ) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका १८ जना उम्िेदिािहरुको मित  
२०७८।०५।१७ ि १८ ग  े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्थथ  १६ (िोह्र) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको प्राप ांक, 
कम्पयूटि िीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि कायि हुन 
आएकोले उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थथायी तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी 
मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुुँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको 
नाम ससफाररश भएको कायाालय 

१ ८३३२७६ कवि िाज जोशी कृष्णपुि-५, कञ्चनपुि गंगादत् /मि ा वििभद्र 
श्री स्जल्ला तनिााचन कायाालय, 

दाचुाला 

२ ८३३९४४ किल गौ ि दिख-६, कैलाली पािि/देिीििा चन्द्रकेशि 
श्री कैलाली स्जल्ला अदाल , 

कैलाली 

३ ८३३५२४ कोिल मिहं खत्री शैल्यमशखि-७, दाचुाला बस्जि मिहं/जिुना हका  मिहं 
श्री बै डी स्जल्ला अदाल , 

बै डी 

४ ८३१६५७ कणा प्रिाद शिाा मिजंा-२, जुम्ला िनप्रिाद/िनशोभा काल ु
श्री स्जल्ला तनिााचन कायाालय, 

अछाि 

५ ८३२७०७ भिान मिह धािी िहाकाली-२, दाचुाला हिक मिह/कौमशला प्र ाप मिह 
श्री स्जल्ला तनिााचन कायाालय, 

बाजुिा 

६ ८३०५३० हृदेश  न्यौपान े नािायण-६, दैलेख बबष्णुप्रिाद/हरिकुिािी दयािाि 
श्री स्जल्ला तनिााचन कायाालय, 

बझाङ्ग 

७ ८३३९९० डम्िि खत्री िानोश्री-८, बर्दाया भुपेन्द्रबहादिु/श्यािकली िििबहादिु श्री हुलाक तनदेशनालय, डोटी 
 

बैकस्ल्पक उम्िेदिािहरु :- 

वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 
१ ७७०६४० निेश  िाज जोशी डडलािैनी-५, बै डी जयानन्द/पािा ी िीिभान 

२ ७७०२८५ हका   बहादिु  शाही  त लेपाटा-६, दैलेख िन्यािीबहादिु/जयकला िािबहादिु 
३ ८३०१०२ अशोक मिहं िाउद बेलौिी-५, कञ्चनपुि र्हति  मिह/नन्दा देिी विश्िा मिह 

४ ८३२२८४ मभि बहादिु बडुिाल कनका िुन्दिी-५, जुम्ला ि नबहादिु/लगि ा कुशबहादिु 
५ ७७०७५५ प्रकाश बहादिु बोगटी िाकुा -७, अछाि बहादिु मिहं/देिु देिी चन्द्र मिहं 
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अथथायी िूची :- 
अ.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ८३१२११ ििेश पंगेनी िाज ु श्यािप्रिाद 
२ ८३२०४९ िािबहादिु चन्द धतन बमल 

३ ७७०६४६  का िाज विष्ट वििनदेि धनमिहं 

 

द्रष्टव्य :- अथथायी तनयुस्त को लागग बैकस्ल्पक उम्िेदिािहरुलाई पर्हलो प्राथमिक ा र्दईने छ । 
    नोट :- िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िदे्िािहरुले 

प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ र्दन पतछ अको ७ र्दन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

  

 

 

 

 

 

 

 

   .........................                        ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 

शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 
 
 

 

  

http://www.psc.gov.np/
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ६७ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०३/०७६–७७ (िर्हला) नेपाल प्रशािन िेिा, लेखा ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, लेखापाल 
पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका २ जना उम्िेदिािहरुको मित  
२०७८।०५।१७ ि १८ ग  ेिंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्थथ  २ (दईु) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको प्राप ांक, कम्पयूटि 
िीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले 
उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थथायी तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  
२०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुुँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश भएको कायाालय 

१ ८३३८५६ पाििा मिहं लुयाुँटा-५, बझाङ्ग 
शेि बहादिु/लक्ष्िी 
देिी 

धनजी  
श्री स्जल्ला ििन्िय िमित को 
कायाालय, दाचुाला 

 

बैकस्ल्पक उम्िेदिाि :- 
वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ७७०१७५ िि ा भट्ट थलािा-३, बझाङ्ग पदििाज/कान् ा दीपािाि 

 

    नोट :- िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ र्दन पतछ अको ७ र्दन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

  
 

 

     .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 
शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 

 

 

 

  

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


पाना नं.~ 4 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ६८ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०४/०७६–७७ (आ.ज.) नेपाल प्रशािन िेिा, लेखा ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, लेखापाल 
पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका १ जना उम्िेदिािहरुको मित  
२०७८।०५।१७ ि १८ ग  े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्थथ  १ (एक) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको प्राप ांक, 
कम्पयूटि िीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि कायि 
हुन आएकोले उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थथायी तनयुस्त को लागग मिफारिि गने 
गिी मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुुँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश भएको कायाालय 

१ ८३०४३१ िबबन्ि चौधिी कैलािी-५, कैलाली हरि प्रिाद/ िोिली त लक िाि 
श्री स्जल्ला ििन्िय िमित को 
कायाालय,  बझाङ्ग 

 

    नोट :- िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िदे्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ र्दन पतछ अको ७ र्दन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

 
 

 

      .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 
   शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 

 

 

 

  

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


पाना नं.~ 5 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ६९ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०५/०७६–७७ (िधेशी) नेपाल प्रशािन िेिा, लेखा ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, लेखापाल 
पदको िाग पद िंख्या २ (दईु) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका १ जना उम्िेदिािहरुको मित  
२०७८।०५।१७ ि १८ ग  ेिंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्थथ  १ (एक) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको प्राप ांक, कम्पयूटि 
िीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप ाकं ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले 
उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थथायी तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  
२०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुुँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 
 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश भएको कायाालय 
१ ८३०६८५ र्दपक िाय वपडािी-४, िलााही िािप ृ/रि ा देवि अिफी श्री स्जल्ला तनिााचन कायाालय, डोटी 

 

     नोट :- िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ र्दन पतछ अको ७ र्दन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

 
 

 

      .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 
   शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 

 

 

 

  

http://www.psc.gov.np/
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ७० /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०६/०७६–७७ (दमल ) नेपाल प्रशािन िेिा, लेखा ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, लेखापाल 
पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका २ जना उम्िेदिािहरुको मित  
२०७८।०५।१७ ि १८ ग  ेिंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्थथ  २ (दईु) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको प्राप ांक, कम्पयूटि 
िीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले 
उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थथायी तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  
२०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुुँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश भएको 
कायाालय 

१ ८३१६१० किल विश्िकिाा लम्कीचुहा-६, कैलाली कालु/गंगा देिी खड े
श्री उच्च अदाल , र्दपायल, 

डोटी 
 

बैकस्ल्पक उम्िेदिाि :- 
वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ७७०७८१ लक्ष्िण िाि  दयाल िहारुद्र-८, बै डी गोकुले/जानकी चन्द्री 
 

    नोट :- िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ र्दन पतछ अको ७ र्दन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

 
 

 

      .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 
   शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ७१ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िचूी 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०७/०७६–७७ (खुला/ििािेशी) नेपाल प्रशािन िेिा, लेखा ििूह, िा.प.अनं.प्रथि 
शे्रणी, लेखापाल पदिा तनयुस्त को लागग मिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप  गिेको कूल प्राप ांकको आधाििा एकिुष्ट 
योग्य ाक्रि िूची मित  २०७८।१२।३० को तनणाय अनुिाि िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीका लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची :- 
 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. उम्मेिवारको नाम, थर ससफाररक भएको 
ववज्ञापन नं. खुला/समावेशी ससफाररश भएको कायाालय 

१ ८३३२७६ कवि िाज जोशी १५७०२/०७६–७७ खलुा श्री स्जल्ला तनिााचन कायाालय, दाचुाला 

२ ८३३९४४ किल गौ ि १५७०२/०७६–७७ खलुा श्री कैलाली स्जल्ला अदाल , कैलाली 

३ ८३३५२४ कोिल मिहं खत्री १५७०२/०७६–७७ खलुा श्री बै डी स्जल्ला अदाल , बै डी 

४ ८३१६५७ कणा प्रिाद शिाा १५७०२/०७६–७७ खलुा श्री स्जल्ला तनिााचन कायाालय, अछाि 

५ ८३२७०७ भिान मिह धािी १५७०२/०७६–७७ खलुा श्री स्जल्ला तनिााचन कायाालय, बाजुिा 

६ ८३०५३० हृदेश  न्यौपाने  १५७०२/०७६–७७ खलुा श्री स्जल्ला तनिााचन कायाालय, बझाङ्ग 

७ ८३३९९० डम्िि खत्री १५७०२/०७६–७७ खलुा श्री हुलाक तनदेशनालय, डोटी 

८ ८३१६१० किल विश्िकिाा १५७०६/०७६–७७ दललत श्री उच्च अदाल , र्दपायल, डोटी 

९ ८३३८५६ पाििा मिहं १५७०३/०७६–७७ मलिला 
श्री स्जल्ला ििन्िय िमित को 
कायाालय, दाचुाला 

१० ८३०४३१ िबबन्ि चौधिी १५७०४/०७६–७७ आ.ज. 
श्री स्जल्ला ििन्िय िमित को 
कायाालय,  बझाङ्ग 

११ ८३०६८५ र्दपक िाय १५७०५/०७६–७७ मधेशी श्री स्जल्ला तनिााचन कायाालय, डोटी 

 

    नोट :- िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ र्दन पतछ अको ७ र्दन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

 
 

 

      .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 
    शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 
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