
लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

िसफािरश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ९२/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं. १४७५२/076-77 (खलुा) नपेाल ूशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.ूथम ौेणी, लेखापाल 
पद संख्या ८ (आठ) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत १६(सो॑) जना उम्मेदवारह  मध्ये िलिखत परीक्षा, िसप 
परीक्षण र अन्तरवातार्को औषत अ को कूल ूाप् ता  समेतका आधारमा िनम्न बमोिजम योग्यताबम कायम हनु आएकोले 
िनयिुक्तका लािग िनम्न कायार्लयमा िसफािरश गिरएको छ। साथै देहायको वैकिल्पक सूची र अःथायी सूची कायम हनु 
आएको व्यहोरा सम्बिन्धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ। 

िसफािरश योग्यताबम: 

ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमा बाजे िसफािरश भएको कायार्लय 

१ ६५०८४३ 
रमेश पौडेल 
कुसापानी-६, दैलेख। 

नन्दराम/ 

िबंना 
िटकाराम उच्च अदालत सखुत । 

२ ६५१०७८ 
िदनेश ओली 
सानीभेरी-७, कुम पिँ चम। 

शेरबहादरु/ 

मैमी 
पूरभान 

कुम िजल्ला अदालत, 
कुम पिँ चम । 

३ ६५३१०५ 
अमरबहादरु थापा 
ठाटीकाँध-२ दैलेख। 

वदेु/  

देउधरी 
वालाराम 

दैलेख िजल्ला अदालत, 
दैलेख । 

४ ६५४०२९ 
िडलबहादरु रोकाय 
बैजनाथ-१, बाकेँ। 

ूमेबहादरु/ 
िलला 

धनबहादरु 
सल्यान िजल्ला अदालत, 
सल्यान । 

५ ७३०२७३ 
केशवूसाद न्यौपान े
तातोपानी-४, जमु्ला। 

देिवद / 

देवकी 
जशुू साद 

िजल्ला समन्व सिमितको 
कायार्लय, जमु्ला । 

६ ६५२३२९ 
गणेशूसाद रेग्मी 
नारायण-६, दैलेख। 

ताराकेशर/  

देव कुमारी 
सोमूसाद 

िजल्ला समन्वय सिमितको 
कायार्लय, सल्यान । 

७ ७३०३६३ 
बसन्त के .सी.  

चन्दननाथ-३, जमु्ला। 
गणेशबहादरु/ 
गंगादेवी 

भानभुक्त को.ले.िन.का जमु्ला । 

८ ६५४३३३ 
गणेश कठायत 
भेरी-८, जाजरकोट। 

केशरे/  

गौरी 
िब  

जाजरकोट िजल्ला अदालत, 
जाजरकोट । 

 

वैकिल्पक सूची: 
ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब ु बाजे 

१ ६५४४४४ 
हरीबहादरु थापा 
भैरवी-२, दैलेख। 

शेरबहादरु गोपी 

२ ६५१४२१ 
य बहादरु खड्का 
िसम्ली-१, कुम पिँ चम। 

झगिवर परशरुाम 

३ ६५३८६० 
ँयामूसाद सापकोटा 
वीरेन्िनगर-६, सखुत। 

छिवलाल हिरकृं ण 

४ ६५०९६३ 
रमेशकुमार िसंह 
ितला-४, जमु्ला। 

िधरबहादरु िबरबहादरु 
 
 
 
 
 
 



लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

 
 

अःथायी सूची : 
ब.स. रोल नं. नाम थर बाब ु बाजे 

१ 653392 शमसेर रेउले  चेितलाल  मिणराम 
२ 650516 निवन िवं ट  ममेु  सेते 

 
 
 
 
 
 
 
 
(याम नारायण उपाध्याय)             (भरत खनाल)              (माधव िघिमरे)       (पूणर्मान ौें ठ) 
   नायब सबु्वा                    शाखा अिधकृत              केन्िीय ूितिनिध               उपसिचव 

  



लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

 

िसफािरश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ९३/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं. १४७५३/076-77 (मिहला) नेपाल ूशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.ूथम ौेणी, लेखापाल 
पद संख्या ३ (तीन) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत ५(पाँच) जना उम्मेदवारह  मध्ये िलिखत परीक्षा, िसप 
परीक्षण र अन्तरवातार्को औषत अ को कूल ूाप् ता  समेतका आधारमा िनम्न बमोिजम योग्यताबम कायम हनु आएकोले 
िनयिुक्तका लािग िनम्न कायार्लयमा िसफािरश गिरएको छ। साथै देहायको वैकिल्पक सूची कायम हनु आएको व्यहोरा 
सम्बिन्धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ। 

िसफािरश योग्यताबम: 

ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमा बाजे िसफािरश भएको कायार्लय 

१ ६५०८६३ 
मन्ज ुितवारी 
पञ् चपरुी-२, सखुत। 

िदपक/ 
शोभा 

ूमेराज 
िजल्ला समन्वय सिमितको 
कायार्लय, कालीकोट । 

२ ६५२२३१ 
समुन ठाडा 
वीरेन्िनगर-१२,सखुत। 

गगनिसंह/ 
इन्िमाया 

उज्जरिसंह को.ले.िन.का हमु्ला । 

३ ६५०१७९ 
गंगा िब .सी.  काकीर् 
कोहलपरु-३, बाँके। 

विु राम/ 

िदलकुमारी 
कुमारो को.ले.िन.का मगु ु। 

 

वैकिल्पक सूची: 
ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब ु बाजे 

१ ६५०१५९ 
िबंण ुशमार् शाही 
महाब-ु४, दैलेख । 

भिीलाल िललाराम 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(याम नारायण उपाध्याय)             (भरत खनाल)              (माधव िघिमरे)       (पूणर्मान ौें ठ) 
   नायब सबु्वा                    शाखा अिधकृत              केन्िीय ूितिनिध               उपसिचव 

 



लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

िसफािरश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ९४/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं. १४७५४/076-77 (आ.ज.) नेपाल ूशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.ूथम ौेणी, लेखापाल 
पद संख्या २ (दईु) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत ४(चार) जना उम्मेदवारह  मध्ये िलिखत परीक्षा, िसप 
परीक्षण र अन्तरवातार्को औषत अ को कूल ूाप् ता  समेतका आधारमा िनम्न बमोिजम योग्यताबम कायम हनु आएकोले 
िनयिुक्तका लािग िनम्न कायार्लयमा िसफािरश गिरएको छ। साथै देहायको वैकिल्पक सूची कायम हनु आएको व्यहोरा 
सम्बिन्धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ। 

िसफािरश योग्यताबम: 

ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमा बाजे िसफािरश भएको कायार्लय 

१ ६५०६९९ 
कमल बकृटा 
लेकवेशी-८, सखुत। 

दलबहादरु/ 

गौमित 
वलबहादरु 

िजल्ला िनवार्चन कायार्लय,  
डोल्पा । 

२ ६५४६७७ 
झलक घतीर् 
नलगाड-२, जाजरकोट। 

कािशराम/ 

िगता 
िबरिजत 

िजल्ला िनवार्चन कायार्लय, 
 हमु्ला । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(याम नारायण उपाध्याय)             (भरत खनाल)              (माधव िघिमरे)       (पूणर्मान ौें ठ) 
   नायब सबु्वा                    शाखा अिधकृत              केन्िीय ूितिनिध               उपसिचव 

 
  



लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

िसफािरश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ९५/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं. १४७५५/076-77 (मधेशी) नेपाल ूशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.ूथम ौेणी, 
लेखापाल पद संख्या १ (एक) का लािग िलिखत नितजाबाट कुनै पिन उम्मेदवार छनौट नभएको हुँदा सम्बिन्धत 
सबैको जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(याम नारायण उपाध्याय)          (भरत खनाल)              (माधव िघिमरे)       (पूणर्मान ौें ठ) 
   नायब सबु्वा                 शाखा अिधकृत             केन्िीय ूितिनिध            उपसिचव 

  



लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

िसफािरश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ९६/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं. १४७५६/076-77 (दिलत)नपेाल ूशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.ूथम ौेणी, लेखापाल 
पदसंख्या १ (एक) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत १ (एक) माऽ उम्मेदवारको िलिखत परीक्षा, िसप परीक्षण 
र अन्तरवातार्को औषत अ को कूल ूाप् ता  समेतका आधारमा िनजलाई िनयिुक्तका लािग िनम्न कायार्लयमा िसफािरश 
गिरएको व्यहोरा सम्बिन्धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ। 

िसफािरश योग्यताबम: 

ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमा बाजे िसफािरश भएको कायार्लय 

१ ७३०१३३ 
धनिसंह सनुार 
चन्दननाथ-८, जमु्ला 

बली/ पावर्ती देउिजते 
िजल्ला समन्वय सिमितको 
कायार्लय, मगु ु। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(याम नारायण उपाध्याय)             (भरत खनाल)              (माधव िघिमरे)       (पूणर्मान ौें ठ) 
   नायब सबु्वा                    शाखा अिधकृत              केन्िीय ूितिनिध               उपसिचव 

  



लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

िसफािरश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ९७/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं. १४७५७/076-77 (अपा ) नेपाल ूशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.ूथम ौेणी, लेखापाल 
पद संख्या १ (एक) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत३(तीन) जना उम्मेदवारह  मध्ये िलिखत परीक्षा, िसप 
परीक्षण र अन्तरवातार्को औषत अ को कूल ूाप् ता  समेतका आधारमा िनम्न बमोिजम योग्यताबम कायम हनु आएकोले 
िनयिुक्तका लािग िनम्न कायार्लयमा िसफािरश गिरएको व्यहोरा सम्बिन्धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन 
गिरएको छ। 

िसफािरश योग्यताबम: 

ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमा बाजे िसफािरश भएको कायार्लय 

१ ६५२२९२ 
गोिवन्द शमार् 
नारायण-३, दैलेख । 

नेकमिण/ 

पावर्ती 
कृपाराम 

िजल्ला समन्वय सिमितको 
कायार्लय, हमु्ला । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(याम नारायण उपाध्याय)             (भरत खनाल)              (माधव िघिमरे)       (पूणर्मान ौें ठ) 
   नायब सबु्वा                    शाखा अिधकृत              केन्िीय ूितिनिध               उपसिचव 

  



लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

एकमुं  ट योग्यताबम सूची 
सूचना नं.९८/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं. १४७५२-१४७५७/076-77 (खलुा/समावेशी) नेपाल ूशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. 
ूथम ौेणी, लेखापाल पद संख्या १६ (सो॑) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत २७ (स ाइस) जना 
उम्मेदवारह  मध्ये िलिखत परीक्षा, िसप परीक्षण र अन्तरवातार्को औषत अ  समेतको कूल ूाप् ता को आधारमा तपिशल 
बमोिजमको एकमुं  ट योग्यताबम कायम हनु आएकोले सम्बिन्धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको 
छ। 

तपिशल: 

ए.यो.ब.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर 
िसफािरश गिरएको 

िव ापन नं. िकिसम 

१ ६५०८४३  रमेश पौडेल  १४७५२/076-77 खलुा 
२ ६५१०७८  िदनेश ओली  १४७५२/076-77 खलुा 
३ ६५३१०५  अमरबहादरु थापा  १४७५२/076-77 खलुा 
४ ६५४०२९  िडलबहादरु  रोकाय  १४७५२/076-77 खलुा 
५ ७३०२७३  केशवूसाद  न्यौपाने  १४७५२/076-77 खलुा 
६ ६५२३२९  गणेशूसाद  रेग्मी  १४७५२/076-77 खलुा 
७ ७३०३६३  बसन्त के  .सी .   १४७५२/076-77 खलुा 
८ ६५४३३३  गणेश  कठायत  १४७५२/076-77 खलुा 
९ ६५०८६३  मन्ज ुितवारी  १४७५३/076-77 मिहला 
१० ७३०१३३  धनिसंह सनुार  १४७५६/076-77  दिलत 
११ ६५०६९९  कमल बकृटा  १४७५४/076-77  आ.ज. 
१२ ६५२२३१  समुन ठाडा  १४७५३/076-77 मिहला 
१३ ६५०१७९  गंगा िब .सी.  काकीर्  १४७५३/076-77 मिहला 
१४ ६५२२९२  गोिवन्द शमार्  १४७५७/076-77 अपा  
१५ ६५४६७७  झलक घतीर्  १४७५४/076-77  आ.ज. 

िं टव्य: 

1. अःथायी िनयिुक्तको लािग बैकिल्पक उम्मेदवारलाई पिहलो ूाथिमकता िदइनेछ । 

2. िसफािरश भएका उम्मेदवारलाई िसफािरश पऽ िमित २०७९/०१/०५ गते िदउसो ३:०० बजे िदइनेछ । 

3. यस िव ापनको अन्तरवातार्मा सिम्मिलत उम्मेदवारह ले ूाप् तगरेको कूल ूाप् ता  सम्बिन्धत उम्मेदवारले यो नितजा 
ूकाशन भएको िमितले ७ (सात) िदन पिछ अक  ७ (सात) िदन सम्म आयोगको 
वेवसाइटhttps://psc.gov.np/advertise/advertise/user मा हेनर् सिकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 
 
 

(याम नारायण उपाध्याय)             (भरत खनाल)              (माधव िघिमरे)       (पूणर्मान ौें ठ) 
   नायब सबु्वा                    शाखा अिधकृत              केन्िीय ूितिनिध               उपसिचव 


