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

सूचना नं.- १०४/०७३-७४, िमित २०७३/०८/१५  गते 
यस िनदशनालयको िव ापन नं. ११३०६/०७२-७३ (दिलत), 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 ९ (नौ) का 
लािग िलइएको अ तरवातामा उपि थत उ मेदवार सं या १५ (प ) 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 138156 वु दयाल  
मेलौली-३, बैतडी म धीर/बाटु िव ाम शासन, 

राज  व 
भ सार िवभाग, ि पुरे  वर, 
काठमाड  

२ 137820 िदनेश प रयार  
रामपरु ठोि सला-३, उदयपरु गंगाबहादरु/ईि दरा ितलक शासन, 

सा. . 
वन तथा भू-संर ण म ालय, 
िसंहदरवार, काठमाड  

३ 131490 ममता िव.क.  
सौरपानी-३, गोरखा बुि वल/स तमाया पि सङ शासन, 

राज  व 
करदाता सेवा कायालय, 
पतुलीसडक, काठमाड  

४ 131104 काश गोतामे  
नेटा-४, लमजङु सोमबहादरु/दाउरी गाइने शासन, 

राज  व 
आ त रक राज  व कायालय, 
भरतपरु, िचितवन 

५ 140245 राधा रो का 
 ि यगुा-३, उदयपरु बमबहादरु/सीताकुमारी िसंहबहादरु शासन, 

सा. . 
मािणकरण िनय ण कायालय, 

िसंहदरवार, काठमाड  
६ 138745 काश नेपाली  

कालभैरव-२, दैलेख तापिस/ंमैतु घोगलिसं शासन, 
लेखा 

कोष तथा लेखा िनय क कायालय, 
िस धुपा चोक वा अ तगत 

७ 136974 खेमराज िछनाल 
 घोराही-११, दाङ जागे र /अि बका रितमान शासन, 

सा. . 
िज ला िवकास सिमितको कायालय, 
का ेपला  चोक वा अ तगत 

८ 131903 ल मी ओड  
टीकापरु-६, कैलाली रामिसंग/मनसरा जयराम शासन, 

सा. . 
िज ला िवकास सिमितको 
कायालय, नवुाकोट वा अ तगत 

९ 130086 अिबन नौबाघ  
केवलपरु-९, धािदङ केदार/मैना खडगबहादरु लेखापरी ण महालेखापरी कको कायालय, 

बबरमहल, काठमाड  
 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 142425 हक साक   
बाधँ-ु२, बाजरुा गौजे/झ ला गारे शासन (सा. .) 

२ 139952 रणबहादरु ेि याल  
मुिसकोट-२, कुम केशनकुमार/मीना ड मरिसं शासन (सा. ., राज व, लेखा) 

३ 134520 मोहन प रयार  
भनभने-८, गु मी राम/ुउमाकुमारी साङले शासन (सा. .) 

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 । 
२.  रोल नं. १४२४२५ का उ मेदवारको शैि क यो यता स बि धत सेवा, समूहमा निम ने देिखएकोल ेयो यता म सूचीबाट हटाउने यहोरा जानकारी गराइ छ ।  

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


