
 
 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 न.ं- २९०/०७३-७४, िमित २०७३/११/२१ गते 
 

यस िनदशनालयको िव ापन न.ं ११३२१/०७२-७३ (िप. े.), सयंु  तथा एक कृत परी ा णाली अ तगत िविभ  न सवेा, समूहका 

राजप  अनिंकत ि तीय ेणी, ख रदार वा सो सरह पदको माग पद सं या ३ (तीन) का लािग िलइएको अ तरवातामा उपि थत उ मेदवार 

सं या १४ (चौध) 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 िनयुि 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 147958 
िवनोद दवेकोटा  
देपालगाउँ-५, जु ला 

धन साद/कािलका नवराज 
शासन, 
लेखा 

अ यागमन िवभाग, 
कािलका थान, काठमाड  

२ 131973 
कमल साद भ डारी  
ढकारी-६, अछाम 

ल मी साद/अिनतादेवी नयाराम 
शासन, 
सा. . 

िज ला िवकास सिमितको 
कायालय, चौतारा, िस धुपा चोक 

३ 134089 
िजवनराज अिधकारी  
फोईमहादेव-२, कािलकोट 

किवराज/िव णकुला भि साद 
शासन, 
सा. . 

नापी कायालय, मनमैज,ु 
काठमाड  

 
वैकि पक यो यता म सूचीः  
वै.यो.

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

१ 131984 
कमलराज पा डे  
मा म-८, कािलकोट 

योगे र/कािल िव णु साद 

२ 136710 
पशपुित काक   
रोडीकोट-८, ह ला 

च िसंह/देवीसरा सजुमल 

३ 135459 
देवान द ितिमि सना  
जुप-ू१, अछाम 

ल मीका त/िव णदुवेी नवराज 

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 पौडले) (रिवलाल शमा) (टामलाल पा डे) 
  शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत िनदशक  


