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

सूचना नं.- १०५/०७३-७४, िमित २०७३/०८/१५  गते 
यस िनदशनालयको िव ापन नं. ११३०७/०७२-७३ (अपाङ्ग), 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 ७ (सात) 
का लािग िलइएको अ तरवातामा उपि थत उ मेदवार सं या १८ (अठार) 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 151892 ेमकुमार थापा परुानो झागँाझोली-२, िस धलुी भैरवबहादरु/ रतुमाया िच बहादरु शासन, राज  व ठूला करदाता कायालय, ह रहरभवन, लिलतपुर 
२ 152706 जनक साद शमा  पजा -७, जाजरकोट पूण शाद/धन पा जय साद शासन, राज  व करदाता सेवा कायालय, ि परुे  वर, काठमाड  
३ 130899 नवराज जोशी  ीकोट-६, बैतडी दामोदर/कलावती कमलापती शासन, सा. . अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोग, टंगाल, काठमाड  
४ 131500 महे साद आचाय  बडल जी-२, दैलेख झपुालाल/जयाकला िव णु साद शासन, लेखा कोष तथा लेखा िनय क कायालय, रसवुा वा अ तगत 
५ 140135 राजबहादरु रावत  मािलकाबोता-५, जु ला खड्क/खु मेनी पौर या याय, याय उ च अदालत पाटन, लिलतपुर वा अ तगत 
६ 130829 देवबहादरु िघिमरे  इटहरा-९, मोरङ काशीनाथ/सम ला पु पलाल शासन, सा. . िज ला हलाक कायालय, धािदङ 
७ 131802 राम साद पा डेय  कृ ण ग डक -३, याङ्जा टेकलाल/हमकला लोकनाथ शासन, सा. . िज ला िवकास सिमितको कायालय, गौर, रौतहट वा अ तगत 

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 130398 कृ णब ध ुढकाल  पतुलीबजार-८, याङ्जा हेम साद/बिु कला ऋिषराम शासन (सा. ., राज व, लेखा) र याय ( याय, कानून) 
२ 142494 हेम ुमो ान  खाँडादेवी-९, रामेछाप कृ णकुमार/धनमाया मैनाथ शासन (सा. .) र याय ( याय) 
३ 136650 कमानिसंह के.सी.  बादीकोट-१, यूठान यामबहादरु/िव णा हकुमबहादरु शासन (सा. ., राज व, लेखा) र याय ( याय) 
४ 135001 िव म सवुेदी  गैडाकोट-८, नवलपरासी अि नधर/च कला दगुाद  शासन (सा. .) र याय ( याय) 
५ 140756 लोके  िब.सी.  राकम-१, सखुत सविजत/गौरी अ मरिसहं शासन (सा. ., राज व, लेखा) र याय ( याय) 
६ 138115 धमराज जोशी  जग  नाथ-९, बाजरुा न दकृ ण/िवजसरा न दलाल शासन (सा. ., राज व, लेखा), याय ( याय) र लेखापरी ण 
७ 138219 नरबहादरु महतारा  काक गाउ-३, जाजरकोट आइते/भिद करिवर शासन (सा. ., राज व, लेखा) र याय ( याय) 
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  


