
लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 
       राजपरु, डोटी 

सूचना नं: २३/०७९-८०              मिमि:-२०७९।०५।१७ 

मसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८१६/०७७–७८ (खलुा) नपेाल आमथाक योजना िथा िथ्याङ्क सेवा, िथ्याङ्क 
सिूह, रा.प.अनं.दििीय शे्रणी (प्रा.), गणक पिको िाग पि संख्या २ (िईु) का लामग मलखखि परीक्षाबाट अन्िवाािााका 
लामग छनौट भएका ५ (पााँच) जना उम्िेिवारहरुको मिमि २०७९।०५।१५ गिे संचालन भएको अन्िवाािाािा उपखथथि 
५ (पााँच) जना उम्िेिवारहरुको मलखखि परीक्षाको प्राप्ांक र अन्िवाािााको औषि अङ्क सिेिका आधारिा िेहाय 
बिोखजिको योग्यिाक्रि कायि भएकोले थथायी मनयखुिको लामग िपमसल बिोखजिको कायाालयिा मसफाररस गने गरी 
मिमि २०७९।०५।१७ िा मनणाय भएको हुाँिा सम्बखन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

मसफाररश योग्यिाक्रि 

यो.क्र.नं. रोल नं. नाि, थर ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि मसफाररस भएको कायाालय 

१ 770193 संदिप प्रसाि पन्ि मभिित्त-१५, 
कञ्चनपरु राजेन्रराज/पावािी किलापमि श्री िथ्याकं कायाालय, डोटी 

२ 770222 मबनोि राज खनाल रािारोशन-१, 
अछाि श्रीप्रसाि/जानकी िाराप्रसाि श्री िथ्याकं कायाालय, डोटी 

 

बैकखपपक उम्िेिवार :- 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाि, थर ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 
१ 770091 सन्िोष शिाा िपुसीपरु-११, िाङ्ग रािकुिार/शान्िा मिलकराि 

 

अथथायी सूची :- 
अ.यो.क्र.नं. रोल नं. नाि, थर बाबकुो नाि बाजेको नाि 

१ 770095 उपेन्र ठाकुर लोहार राजेन्र भोला 
२ 770254 राजेश बथनेि िलबहािरु मडलबहािरु 

 
नोट :- िामथ उपलेखखि ववज्ञापनिा मलखखि परीक्षाबाट अन्िवािााका लामग छनौट भई अन्िवाािाािा सखम्िमलि भएका उम्िेिारहरुले प्राप् गरेको 
कूल प्राप्ाङ्क सम्बखन्धि उम्िेिारले यो नमिजा प्रकाशन भएको मिमिले ७ दिन पमछ अको ७ दिन सम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना सवकन ेव्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 
 
 
..........................                 ..........................                         ......................... 
   (मनरोज बथनेि)                   (प्रिेनारायण पन्थी)                              (ज्ञानेन्र पराजलुी) 
   शाखा अमधकृि                           केन्रीय प्रमिमनमध      उप- सखचव 
 

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


लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 
       राजपरु, डोटी 

सूचना नं: २४/०७९-८०              मिमि:-२०७९।०५।१७ 

मसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८१७/०७७–७८ (िवहला) नपेाल आमथाक योजना िथा िथ्याङ्क सेवा, िथ्याङ्क 
सिूह, रा.प.अनं.दििीय शे्रणी (प्रा.), गणक पिको िाग पि संख्या १ (एक) का लामग मलखखि परीक्षाबाट अन्िवाािााका 
लामग छनौट भएका ३ (िीन) जना उम्िेिवारहरुको मिमि २०७९।०५।१५ गिे संचालन भएको अन्िवाािाािा उपखथथि 
३ (िीन) जना उम्िेिवारहरुको मलखखि परीक्षाको प्राप्ांक र अन्िवाािााको औषि अङ्क सिेिका आधारिा िेहाय 
बिोखजिको योग्यिाक्रि कायि भएकोले थथायी मनयखुिको लामग िपमसल बिोखजिको कायाालयिा मसफाररस गने गरी 
मिमि २०७९।०५।१७ िा मनणाय भएको हुाँिा सम्बखन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

मसफाररस योग्यिाक्रि 

यो.क्र.नं. रोल नं. नाि, थर ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि मसफाररस भएको कायाालय 

१ 770369 कुिारी िलुसी चन्ि 
मभिित्त-१०, 
कञ्चनपरु 

गणेश/िेवकी िेवानी श्री िथ्यांक कायाालय, बाजरुा 

 

बैकखपपक उम्िेिवार :- 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाि, थर ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ 770309 पषु्पा कुिारी भट्ट जोरायल-१, डोटी मडपलीराज/वटकेश्वरी धिाराज 
 

नोट :- िामथ उपलेखखि ववज्ञापनिा मलखखि परीक्षाबाट अन्िवािााका लामग छनौट भई अन्िवाािाािा सखम्िमलि भएका उम्िेिारहरुले प्राप् गरेको 
कूल प्राप्ाङ्क सम्बखन्धि उम्िेिारले यो नमिजा प्रकाशन भएको मिमिले ७ दिन पमछ अको ७ दिन सम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना सवकन ेव्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 
 
 
 
..........................                 ..........................                         ......................... 
   (मनरोज बथनेि)                   (प्रिेनारायण पन्थी)                              (ज्ञानेन्र पराजलुी) 
   शाखा अमधकृि                           केन्रीय प्रमिमनमध      उप- सखचव 
 

  

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


लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 
       राजपरु, डोटी 

सूचना नं: २५/०७९-८०              मिमि:-२०७९।०५।१७ 

मसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८१८/०७७–७८ (िमलि) नपेाल आमथाक योजना िथा िथ्याङ्क सेवा, िथ्याङ्क 
सिूह, रा.प.अनं.दििीय शे्रणी (प्रा.), गणक पिको िाग पि संख्या १ (एक) का लामग मलखखि परीक्षाबाट अन्िवाािााका 
लामग छनौट भएका ३ (िीन) जना उम्िेिवारहरुको मिमि २०७९।०५।१५ गिे संचालन भएको अन्िवाािाािा उपखथथि 
३ (िीन) जना उम्िेिवारहरुको मलखखि परीक्षाको प्राप्ांक र अन्िवाािााको औषि अङ्क सिेिका आधारिा िेहाय 
बिोखजिको योग्यिाक्रि कायि भएकोले थथायी मनयखुिको लामग िपमसल बिोखजिको कायाालयिा मसफाररस गने गरी 
मिमि २०७९।०५।१७ िा मनणाय भएको हुाँिा सम्बखन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

मसफाररस योग्यिाक्रि 

यो.क्र.नं. रोल नं. नाि, थर ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि मसफाररस भएको कायाालय 

१ 770282 अनजु बैठा िलंगवा-८, सलााही रािपववत्र/प्रमिला रािऔिार 
श्री िथ्यांक कायाालय, 
बाजरुा 

 

बैकखपपक उम्िेिवार :- 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाि, थर ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बाजेको नाि 

१ 770143 सजुानलाल चनारा िगुााथली-७, बझाङ्ग छववलाल/केलािेवी मगठे 
 

नोट :- िामथ उपलेखखि ववज्ञापनिा मलखखि परीक्षाबाट अन्िवािााका लामग छनौट भई अन्िवाािाािा सखम्िमलि भएका उम्िेिारहरुले प्राप् गरेको 
कूल प्राप्ाङ्क सम्बखन्धि उम्िेिारले यो नमिजा प्रकाशन भएको मिमिले ७ दिन पमछ अको ७ दिन सम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना सवकन ेव्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 
 
 
 
..........................                  ..........................                        ......................... 
   (मनरोज बथनेि)                   (प्रिेनारायण पन्थी)                              (ज्ञानेन्र पराजलुी) 
   शाखा अमधकृि                           केन्रीय प्रमिमनमध                                  उप- सखचव 
 

  

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


लोक सेवा आयोग 

दिपायल कायाालय 
       राजपरु, डोटी 

सूचना नं: २६/०७९-८०              मिमि:-२०७९।०५।१७ 

एकिषु्ट योग्यिाक्रि सूची 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. १५८१६-१५८१८/०७७–७८ (खलुा/सिावेशी) नपेाल आमथाक योजना िथा िथ्याङ्क 
सेवा, िथ्याङ्क सिूह, रा.प.अनं.दििीय शे्रणी (प्रा.), गणक पििा मनयखुिको लामग मसफाररस भएका उम्िेिवारहरुले प्राप् 
गरेको कूल प्राप्ांकको आधारिा िेहायको एकिषु्ट योग्यिाक्रि सूची कायि हनु आएको व्यहोरा मिमि 
२०७९।०५।१७ को मनणाय अनसुार सम्बखन्धि सबैको जानकारीका लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

एकिषु्ट योग्यिाक्रि योग्यिाक्रि 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्िेिवारको नाि, थर मसफाररस भएको 
ववज्ञापन नं. खलुा/सिावेशी मसफाररस भएको कायाालय 

१ 770193 संदिप प्रसाि पन्ि १५८१६/०७७-७८ खलुा श्री िथ्यांक कायाालय, डोटी 

२ 770222 मबनोिराज खनाल १५८१६/०७७-७८ खलुा श्री िथ्यांक कायाालय, डोटी 

३ 770282 अनजु बैठा १५८१८/०७७-७८ दललत श्री िथ्यांक कायाालय, बाजरुा 

४ 770369 कुिारी िलुसी चन्ि १५८१७/०७७-७८ मलिला श्री िथ्यांक कायाालय, बाजरुा 

 

 

नोट :- िामथ उपलेखखि ववज्ञापनिा मलखखि परीक्षाबाट अन्िवािााका लामग छनौट भई अन्िवाािाािा सखम्िमलि भएका उम्िेिारहरुले प्राप् गरेको 
कूल प्राप्ाङ्क सम्बखन्धि उम्िेिारले यो नमिजा प्रकाशन भएको मिमिले ७ दिन पमछ अको ७ दिन सम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना सवकन ेव्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 
 
 
..........................                  ..........................                        ......................... 
   (मनरोज बथनेि)                   (प्रिेनारायण पन्थी)                              (ज्ञानेन्र पराजलुी) 
   शाखा अमधकृि                           केन्रीय प्रमिमनमध                                  उप- सखचव 
 

 

 

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

