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या स ०१-४११५८३५ 
फोन नं. ०१-४११५८३१, ०१-४११५८३३ 

सूचना नं.- १०२/०७३-७४, िमित २०७३/०८/१५  गते 
यस िनदशनालयको िव ापन नं. ११३०४/०७२-७३ (आ.ज.), संयु  तथा एक कृत परी ा णाली अ तगत नेपाल शासन सेवा, 

लेखापरी ण सेवा र याय सेवा अ तगतका िविभ  न समूहका राजप  अनंिकत थम णेी, नायव सु बा वा सो सरह पदको माग पद सं या २८ 
(अठाईस) का लािग िलइएको अ तरवातामा उपि थत उ मेदवार सं या ४७ (सतचालीस) को िलिखत परी ाको ा  ताङ्क, शैि क यो यताको ेणी 
वापतको अङ्क, क यटुर सीप परी णको अङ्क तथा अ तरवाताको औसत अङ्क समेतको कुल योगबाट देहाय बमोिजम यो यता म कायम हन 
आएकोले थायी िनयिु को लािग िन न सेवा समूह तथा कायालयमा िसफा रश गन िनणय भएको हदँा स बि धत सबैको जानकारीको लािग यो सूचना 

कािशत ग रएको छ ।   
िसफा रश यो यता म सूचीः  
यो. .नं. रोल न वर उ मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम िसफा रश ग रएको 

सेवा/समूह कायालय 
१ 130728 टोपबहादरु दलामी  दगातु डाँडा-१, बा लङु लालबहादरु/गौमाया बलवीर शासन, राज  व ठूला करदाता कायालय, ह रहरभवन, लिलतपुर 
२ 135064 िव ास े   भरतपरु-१५, िचतवन रामिज/सािव ी कािजमान शासन, सा. . िज ला शासन कायालय, िचतवन 
३ 131214 ेमकुमार े   यास-८, तनहँ मु बहादरु/दगुामैयादेवी पदमराज शासन, राज  व राज  व अनसु धान िवभाग, ह रहरभवन, लिलतपुर 
४ 141359 संजयकुमार था   बिनयाभार-६, बिदया बाबरुाम/जोखनी देिविदन शासन, राज  व आ त रक राज  व कायालय, भरतपरु, िचतवन 
५ 130427 केशव थािपत घितमगर  करेटी-४, रो पा ह रबहादरु/च कली बलिसं शासन, राज  व करदाता सेवा कायालय, पतुलीसडक, काठमाड  
६ 135882 हेमकुमार चौधरी  खैरहनी-५, िचतवन कृती/एिसया घरुाही शासन, राज  व आ त रक राज  व िवभाग, लािज पाट, काठमाड  
७ 154730 गणेश चौधरी  ककडी-२, बारा बिलराम/संझादेवी लि मनारायण शासन, राज  व सलाही भ सार कायालय, मलंगवा, सलाही 
८ 151905 मनोज चौधरी  ई  वरपरु-५, सलाही मोद/राजोदेवी नारायण शासन, राज  व करदाता सेवा कायालय, कोटे  वर, काठमाड  
९ 133668 िदवस े   नािसका थान-५, का ेपला  चोक यामकृ ण/ यामसु दरी िवकुलाल शासन, सा. . र ा म ालय, िसंहदरवार, काठमाड  

१० 131099 पथृीराम राइ  पाथेका-८, खोटाङ सवजीत/िदपािशला छिवराज शासन, राज  व ठूला करदाता कायालय, ह रहरभवन, लिलतपुर 
११ 135934 आङदोज लामा  याकु-४, दोलखा रङा/नीरमाया रे जेन शासन, लेखा कानून, याय तथा संसदीय मािमला म ालय, िसंहदरवार, काठमाड  
१२ 131332 िब णबुहादरु राई  ठानागाउ-ँ३, उदयपरु कुवेरबहादरु/िधजमाया मकान वज लेखापरी ण महालेखापरी कको कायालय, बबरमहल, काठमाड  
१३ 130651 ाने  राइ  पािथभरा-४, संखवुासभा िहरालाल/फूलमाती नरबहादरु शासन, सा. . िनवाचन आयोग, काि तपथ, काठमाड  
१४ 137741 तेजबहादरु राइ  बल ता-८, उदयपरु खडगबहादरु/थामल मी बखतबहादरु याय, याय सव च अदालत, रामशाहपथ, काठमाड  
१५ 131338 बेगबहादुर े   पथ रया-९, झापा गोपाल/भगवती धनबहादरु शासन, लेखा कोष तथा लेखा िनय क कायालय, रौतहट वा अ तगत 
१६ 134315 िभमबहादरु सु बा  िफिदम-१, पाचँथर पदमबहादरु/शकु तला लाखबहादरु शासन, लेखा कोष तथा लेखा िनय क कायालय, सलाही वा अ तगत 
१७ 149295 सोिपला े   रामधुिन भा.िस.-४, सनुसरी तेजनारायण/शा तीदेवी जयनारायण शासन, सा. . िज ला हलाक कायालय, भ पुर 
१८ 132218 स तोष राना  को मा-३, याङ्जा शेरबहादरु/ े कुमारी िखमबहादरु शासन, सा. . राि य िनकु  ज तथा व यज त ुसंर ण िवभाग, बबरमहल, काठमाड  
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यो. .नं. रोल न वर उ मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम िसफा रश ग रएको 
सेवा/समूह कायालय 

१९ 154729 गणेशकुमार गमुछान  आ बोटे-६, िस धलुी लालबहादरु/िखउरीमाया ितलकबहादरु शासन, सा. . कारागार कायालय, न ख,ु लिलतपुर 
२० 146555 भीषम राई  पाटार-८, उदयपरु गौरबहादरु/िबमला च बहादरु शासन, सा. . िज ला िवकास सिमितको कायालय, का ेपला  चोक वा अ तगत 
२१ 138409 िनमल तु  रोक  िसवा-९, पाचँथर जंगिवर/मनरानी रणबहादरु शासन, सा. . िज ला िवकास सिमितको कायालय, नवुाकोट वा अ तगत 
२२ 148262 सके  राइ  िचि ङ्ग-१, खोटाङ मोितराज/पदमकुमारी पृ वीमान शासन, सा. . िज ला िवकास सिमितको कायालय, िस धुपा चोक वा अ तगत 
२३ 138619 पा साङ्ग लामा तामाङ  कानपरु-५, का ेपला  चोक ङेमा/छयोइसाङ बाबलुाल शासन, सा. . िज ला शासन कायालय, धािदङ 
२४ 134323 भीमबहादरु घत   भनभने-५, गु मी िवनबहादरु/चनी मेघबहादरु शासन, सा. . िज ला िवकास सिमितको कायालय, दोलखा वा अ तगत 
२५ 156011 भेषबहादरु गु ङ  छितवन-४, मकवानपरु पवनिसंह/शभुक या बुि बल याय, याय उ च अदालत, जनकपरु, धनषुा वा अ तगत 
२६ 130948 िनतेश राई  बालेखा-७, भोजपरु जयनारायण/शारादा गोरमान शासन, सा. . िज ला िवकास सिमितको कायालय, सलाही वा अ तगत 
२७ 140048 रमेश े   वरा ची-३, िस धपुा चोक ितथबहादरु/मानकुमारी हकबहादुर शासन, सा. . िडिभजन सहकारी कायालय, मलंगवा, सलाही 
२८ 139274 बुि मान े   ढोला-५, धािदङ देवनारायण/फनककुमारी गणेशदाश शासन, सा. . िज ला हलाक कायालय, पसा 

 वैकि पक यो यता म सूचीः  
वै.यो..नं. रोल न वर उ मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम स भा य सेवा/समूह 

१ 137191 गौमता पनु  खोलागाउँ-२, कुम मनवीर/तुलसी नद ु शासन (सा. .) र याय ( याय) 
२ 142494 हेम ुमो ान  खाँडादेवी-९, रामेछाप कृ णकुमार/धनमाया मैनाथ शासन (सा. .) र याय ( याय) 
३ 135230 यामबहादरु िल ब ु िथङलाव-ु८, ता लेजङु जगतबहादरु/ितलमाया िचतराज शासन (सा. ., लेखा र राज  व) र याय ( याय) 
४ 134672 राजकुमार सा मगर  च पे-४, भोजपरु मानबहादरु/ल मीमाया िव णमुान शासन (सा. ., लेखा र राज  व) र याय ( याय) 
५ 140606 ल मी सुहाङ  सभुाङ-४, पाचँथर ताराहाङ/रेशामाया िदलबहादरु शासन (सा. .) र याय ( याय) 
६ 132479 समुन तामाङ्ग  ननुथला-९, खोटाङ मानबहादरु/शाि तदेवी रणबहादरु शासन (सा. ., लेखा र राज  व) र याय ( याय) 
७ 130838 देवान िसह पनु  पिुदलापाटी-६, बा लङु पूणबहादरु/दरुपित अमरबहादरु शासन (सा. ., लेखा र राज  व) र याय ( याय) 
८ 131439 मिनषकुमार े   िबजलपरुा-८, महो री होमनारायण/टोक कुमारी पदमनारायण शासन (सा. ., लेखा र राज  व) , याय ( याय) र लेखापरी ण 
९ 137339 छिवलाल े   दवुङ्ग-६, गोरखा िसङनारायण/तोयकुमारी बखतमान शासन (सा. ., लेखा र राज  व) र याय ( याय) 

१० 130770 िदपक े   साल-ु५, रामेछाप काशीराम/टीकाकुमारी र नमान शासन (सा. ., लेखा र राज  व) , याय ( याय) र लेखापरी ण 
११ 131237 बस त खवास  हाडहाड-१, गु मी जंगबहादरु/सीता जु बहादरु शासन (सा. ., लेखा र राज  व) र याय ( याय) 
१२ 139002 फुवाबहादरु तामाङ िवजलुीकोट-९, रामेछाप देविस/ंखसरी कृितबहादरु शासन (सा. ., लेखा र राज  व) , याय ( याय) र लेखापरी ण 
यः  

१. यस िव ापनको अ तवातामा सि मिलत भएका उ मेदवारह ल े ा  गरकेो कूल ा ाङ्क स बि धत उ मेदवारल ेयो नितजा काशन भएको िमितले ७ िदन पिछ अक  ७ िदनस म आयोगको Website: 
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हने सिकने यहोरा जानकारी गराइ छ ।  

.......................... ..................... ....................... (गोपी साद पौडेल) (रिवलाल शमा) (टामलाल पा डे)    शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत िनदशक  


