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वेवः www.psc.gov.np 

इमेलः machheni@psc.gov.np 
या स ०१-४११५८३५ 

फोन नं. ०१-४११५८३१, ०१-४११५८३३ 

सूचना नं.- २८९/०७३-७४, िमित २०७३/११/२१  गते 
 

यस िनदशनालयको िव ापन नं. ११३२०/०७२-७३ (अपाङ्ग), संयु  तथा एक कृत परी ा णाली अ तगत िविभ  न सेवा, समूहका राजप  

अनंिकत ि तीय णेी, ख रदार वा सो सरह पदको माग पद सं या ५ (पाँच) का लािग िलइएको अ तरवातामा उपि थत उ मेदवार सं या १७ (स ) 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 सेवा, समूह तथा कायालय रोजाईको ाथिमकता मका आधारमा 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 145492 
सरोज िस देल  
िशवमि दर-२, नवलपरासी 

ल मण साद/पिव ा िदनानाथ 
शासन, 
सा. . 

िज ला हलाक कायालय, 
पाटनढोका, लिलतपरु 

२ 132682 
कृ ण साद पराजलुी  
षडान द-६, भोजपरु 

वासुदेव/बिु माया पु पलाल 
शासन, 
लेखा 

िज ला वन कायालय, 
धिुलखेल, का ेपला  चोक 

३ 138996 
भवुन िघिमरे  
जरुोपानी-९, झापा 

ऋिष साद/रािधकादेवी अ नी साद 
याय, 

स.वक ल 
िज ला सरकारी वक ल 
कायालय, काठमाड  

४ 136807 
पकुार दहाल  
लालवि द-४, सलाही 

ने साद/सर वती शीव साद याय, याय 
भ पुर िज ला अदालत, 
भ पुर 

५ 146684 
समुन बा तोला  
बुइपा-७, खोटाङ 

देवराज/नैनादेवी केशव साद 
शासन, 
सा. . 

िज ला िवकास सिमितको 
कायालय, चौतारा, िस धुपा चोक 

वैकि पक यो यता म सूचीः  
वै.यो.

.नं. 
रोल न वर उ मेदवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ 133050 
गंगाराम आचाय  
भेरीमािलका-११, जाजरकोट 

िभम साद/कौिशला गोपाल साद 

२ 138147 
िव मकुमार साह  
भचुकपरु-२, धनषुा 

राजिगर/रामराितदेवी अजनु 

३ 138909 
िभमबहादरु तामाङ  
हराके पोखरी-१, का ेपला  चोक 

धनबहादरु/िपंगाई मानकाजी 

४ 146648 
समुन पनु  
मुिसकोट-५, अछाम 

ेम काश/ ेमकुमारी य बहादरु 

५ 147910 
िब ा याकुरेल  
कािलका-३, िस धपुा चोक 

अमृत साद/यदमुाया नारायण साद 

६ 131657 
उमेशकुमार मेहता  
म यहषादी-७, सुनसरी 

सयुनारायण/रामवतीदवेी गनाई 

७ 134932 
िदपक पोखरले  
परा मी-३, गु मी 

राम साद/शाि तदेवी बेदिनदी 

यः  
१. यस िव ापनको अ तवातामा सि मिलत भएका उ मेदवारह ले ा  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 हेन सिकने यहोरा जानकारी गराइ छ । 

 
 
 

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


