
 
 लोक सेवा आयोग 

म यमा  चल े ीय िनदशनालय 
(अ तवाता तथा िसफा रश शाखा) 

नया ँबाने  वर, काठमाड  
 

 

 
वेवः www.psc.gov.np 

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

फोन नं. ०१-४११५८३१, ०१-४११५८३३ 

सूचना नं.- २८८/०७३-७४, िमित २०७३/११/२१ गते 
 

यस िनदशनालयको िव ापन नं. ११३१९/०७२-७३ (दिलत), 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 ६ (छ) का लािग िलइएको अ तरवातामा उपि थत उ मेदवार सं या १० (दश) 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 134494 
तनोज दलुाल  
तुलसीपरु-४, दाङ 

मानबहादरु/िसताकुमारी च बहादरु 
शासन, 
लेखा 

कुमारी चोक तथा के ीय 
तहिसल कायालय, काठमाड  

२ 130715 
अिमत प रयार  
वािलचौर-२, बा लङु 

बलबहादरु/ल मीमाकुमारी भीमबहादरु 
शासन, 
सा. . 

गो ारा हलाक कायालय, 
सु धारा, काठमाड  

३ 134451 
िड लीबहादरु मं ाती  
र कु-९, उदयपरु 

इ बहादरु/मैयाँकुमारी तुलबहादरु 
शासन, 
सा. . 

िज ला हलाक कायालय, 
का ेपला  चोक 

४ 140164 
मोहन प रयार  
भनभने-८, गु मी 

रामबहादरु/उमाकुमारी साङले 
शासन, 
सा. . 

िज ला हलाक कायालय, 
का ेपला  चोक 

५ 138945 
भीमबहादरु िब कमा  
अजनुधारा-३, झापा 

रणबहादरु/च माया ल मण 
शासन, 
लेखा 

कारागार कायालय, 
िस धपुा चोक 

६ 145473 
सरोज पासवान  
सगुाभवानी प ी-७, महो री 

प र ण/हिकयादेवी ब देव 
शासन, 
सा. . 

िज ला िवकास सिमितको 
कायालय, नवुाकोट 

 

वैकि पक यो यता म सूचीः  
वै.यो.

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

१ 147833 
होमबहादरु िब.क.  
भजनी-६, कैलाली 

भागीराम/च भीदेवी तुलाराम 

२ 133882 
जनकिसंह उखेडा  
धनगढी-१३, कैलाली 

न दिसहं/प फा रिविसहं 

३ 135611 
धम  िव कमा  
वाङ्गला-५, अघाखाचँी 

रामबहादरु/सिुम ा वेदरुाम 

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  


