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सिफारिश िम्बन्धी िंशोसित िूचना 

िूचना नं.  १४०/२०७८-७९, सिसत २०७९।०१।०३ 

 

 

 यस कायाालयको सूचना नं.131, समसत 2078।12।30 को सूचनाबाट वव.नं.11906/076-077 (दसलत) 
नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी, नायव सबु्बा वा सो सरह पदमा ससफाररश भएका रोल नं.314205 का 
उम्मेदवार शशुशल लम्सालको लेखापरीक्षण सेवाका लासग तोवकएको शैशक्षक योग्यता पगेुको नदेशखएकोले यस कायाालयको 
समसत 2078।12।30 मा प्रकाशशत सूचना नं. 131/078-79, 133/078-79 र 138/078-79 लाई समसत 
2079।01।03 को सनणाायानसुार संशोधन गररएको व्यहोरा सम्बशन्धत सवैको जानकारीको लासग यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ। 

 

 

 

(िुसनता शिाा) 

शाखा असिकृत 
 (पुष्पिाज खनाल) 

शाखा असिकृत 
 (कुशला पौडेल) 

उपिसचव 
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सिफारिश िम्बन्धी िंशोसित िूचना 

िूचना नं.  १४१/२०७८-७९, सिसत २०७९।०१।०३ 

लोक सेवा आयोग काठमाड ौं कायाालयको सवज्ञापन नं. ११९०६/०७६-७७ (दसलत), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह र नेपाल 

लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनौं. प्रथम शे्रणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद सौंख्या ३ (तीन) का लागग गलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको 

लागग छन ट भएका ४ (चार) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७८।१२।२३ देखख २५ गतेसम्म अन्तवााताा सौंचालन भएकोमा अन्तवााताामा 

उपखथथत ४ (चार) जना उमे्मदवारहरुको अन्तवााताा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र गलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ाौंकको आधारमा देहाय 

बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी गनयुखिको गसफाररश गने गरी गमगत २०७९।०१।०३ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित 

सबैको जानकारीको लागग यो सौंशोगधत सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

ससफाररश योग्यताक्रमः      

यो.क्र.नं. िोल नं. 
उमे्मदवािको 

नाि थि 
ठेगाना 

बाबु/आिाको 

नाि 

बाजेको 

नाि 

सिफारिश 

ििूह 

सिफारिश गरिएको 

कायाालय 

१ ३१३६२८ रमेश चुनारा सबरेन्रनगर-12, सखेुत गोगवन्द/गडलमाया टोपबहादुर प्रशासन/लेखा 
मालपोत कायाालय, 

चन ली गचतवन 

वैकल्पिक योग्यताक्रिः       

यो.क्र.नं. िोल नं. 
उमे्मदवािको 

नाि थि 
ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

सिफारिश हुने िंभाव्य 

िेवा/ििूह 

१ ३१४२०५ शुगशल लम्साल भान-ु12, तनहुुँ पुणाबहादुर/ आईतुमाया लक्ष्मण साकी प्रशासन/लेखा 

 

 

 

 

 

 

(िुसनता शिाा) 

शाखा असिकृत 
 (पुष्पिाज खनाल) 

शाखा असिकृत 
 (कुशला पौडेल) 

उपिसचव 
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सिफारिश िम्बन्धी िंशोसित िूचना 

िूचना नं.  १४२/२०७८-७९, सिसत २०७९।०१।०३ 

       

लोक सेवा आयोग काठमाड ौं कायाालयको सवज्ञापन नम्बि ११९०२।०७६-७७ (खुला), ११९०३।०७६-७७ (िसहला), ११९०४।०७६-

७७ (आ.ज.), ११९०५।०७६-७७ (ििेशी), १९०६।०७६-७७ (दसलत) ि ११९०७।०७६-७७ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा 

समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनौं. प्रथम शे्रणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा गनयुखिका लागग गसफाररश भएका 

उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाौंकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची गमगत २०७९।०१।०३ को गनणायानुसार 

सम्बखित सबैको जानकारीको लागग यो सौंशोगधत सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

एकिुष्ट योग्यताक्रिको िुची:      

योग्यताक्र

ि नं. 
िोल नं. 

उमे्मदवािको नाि 

थि 

सिफारिश गरिएको  

सवज्ञापन नं. 

खुला/ 

ििावेशी 

सिफारिश 

भएको 

िेवा/ििूह 

सिफारिश भएको कायाालय 

१ ३२८९६२ गमलन काकी 11902/076-77 खुला प्रशासन/ लेखा 
गजल्ला समन्वय सगमगतको 

कायाालय, काभे्रपलाञ्चोक 

२ ३२४३७६ नगवन ररमाल 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

३ ४१०४४५ रोशन गुरागार्ा 11902/076-77 खुला प्रशासन/ लेखा मालपोत कायाालय, हेट डा 

४ ३१३३६४ कुशल सुबेदी 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

५ ३२३८८५ नोरजङ खत्री 11902/076-77 खुला प्रशासन/ लेखा 
कोष तथा लेखा गनयन्त्रक 

कायाालय, रसुवा 

६ ४१०४७७ राजकुमार फुयाौंल 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

७ ३२३७५१ लक्ष्मी ज्ञवाली 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

८ ३२३७७८ राकेश गगरी 11902/076-77 खुला प्रशासन/ लेखा गजल्ला अदालत, नुवाकोट 

९ ३१००४६ नारायण डुमे्र 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

१० ३१८०४४ अगिधर भुसाल 11902/076-77 खुला प्रशासन/ लेखा 
कोष तथा लेखा गनयन्त्रक 

कायाालय, गसिुली 

११ ३१८४८३ सुरेन्द्र पाणे्ड 11902/076-77 खुला प्रशासन/ लेखा 
मालपोत कायाालय, 

गसिुपाल्चोक 

१२ ३१३५३० रगवन्द्र खड्का 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

१३ ३२३७५६ गवरेन्द्रगसौंह गबष्ट 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

१४ ३१९८२८ गकरन प डेल 11902/076-77 खुला प्रशासन/ लेखा 
कोष तथा लेखा गनयन्त्रकको 

कायाालय, रामेछाप 
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१५ ३२२३१७ कमला ओली 11902/076-77 खुला प्रशासन/ लेखा 
मालपोत कायाालय, माडी 

गचतवन 

१६ ३१०९४५ महेन्द्रकुमार वली 11902/076-77 खुला प्रशासन/ लेखा 
कोष तथा लेखा गनयन्त्रकको 

कायाालय, दोलखा 

१७ ३१२३२५ 
श्यामबहादुर 

रायमाझी 
11902/076-77 खुला प्रशासन/ लेखा 

गजल्ला प्रशासन कायाालय, 

धागदङ 

१८ ३२५१०५ रामप्रसाद गोतामे 11902/076-77 खुला प्रशासन/ लेखा कारागार कायाालय, नुवाकोट 

१९ ३२५१४९ मदन न्य पाने 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

२० ३१२०२४ रामसुदन नेपाल 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

२१ ३२७७५५ युवक चपार्ा 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

२२ ३२१८१२ जनकगसौंह साउुँद 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

२३ ३२६५९० सपना दाहाल 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

२४ ३१५१२७ गधरज गलमु्ब 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

२५ ३१३८०७ ललनकुमार महतो 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

२६ ३१४७५५ गवषु्णप्रसाद दाहाल 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

२७ ३१९०१७ गबनम पररयार 11902/076-77 खुला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

२८ ३१३६२८ रमेश चुनारा 11906/076-77 दगलत प्रशासन/लेखा 
मालपोत कायाालय, चन ली 

गचतवन 

२९ ३११२१६ राजकुमार दाहाल 11907/076-77 अपाौंग प्रशासन/लेखा 
गजल्ला हुलाक कायाालय, 

गसिुली 

३० ३२४०१८ गनमाला च लागाई 11903/076-77 मगहला प्रशासन/लेखा 
गजल्ला गनवााचन कायाालय, 

गसिुपाल्चोक 

३१ ३१९७२३ गवन्दी शमाा 11903/076-77 मगहला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

३२ ३२४६४९ 
शारदाकुमारी 

न्य पाने 
11903/076-77 मगहला लेखापरीक्षण 

महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

३३ ३१३५९७ सररना पुन 11903/076-77 मगहला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

३४ ३१६९९६ अखिता भुजेल 11903/076-77 मगहला लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

३५ ३१६१११ गबमला ग तम 11903/076-77 मगहला प्रशासन/लेखा नापी कायाालय, नुवाकोट 
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३६ ४११०५९ 
गदनदयालकुमार 

कुशवाहा 
11905/076-77 मधेशी प्रशासन/लेखा 

गजल्ला समन्वय सगमगतको 

कायाालय, दोलखा 

३७ ३११३७८ दीपलभ बुढामगर 11904/076-77 आ.ज. लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

३८ ३२३७३७ 
लक्ष्मीकुमारी शमाा 

चापागाईौं 
11903/076-77 मगहला प्रशासन/लेखा 

गजल्ला मालपोत कायाालय, 

रामेछाप 

३९ ३१५४४५ नरेश थापामगर 11904/076-77 आ.ज. लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

४० ३१०७४५ एकराज कुलुङ 11904/076-77 आ.ज. लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकको 

कायाालय, काठमाड ौं 

४१ ३१४९०४ राजेन्द्र राई 11904/076-77 आ.ज. प्रशासन/लेखा 
कोष तथा लेखा गनयन्त्रकको 

कायाालय, नुवाकोट 

४२ ३१५४२२ 
मुकेशकुमार 

गसजापगत 
11904/076-77 आ.ज. प्रशासन/लेखा 

कोष तथा लेखा गनयन्त्रक 

कायाालय, गचतवन 

 

 

 

 

(िुसनता शिाा) 

शाखा असिकृत 
 (पुष्पिाज खनाल) 

शाखा असिकृत 
 (कुशला पौडेल) 

उपिसचव 
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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

(अन्तरवाताा तथा ससफाररश शाखा)  

 
 

अनामनगर, काठमाडौं 
(अन्तवााताा- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्स नं - ०१४771983 वेवसाइटः www.psc.gov.npइमेलः kathmandu@psc.gov.np 

 
 

सिफारिश िम्बन्धी िंशोसित िूचना 

िूचना नं.  १४३/२०७८-७९, सिसत २०७९।०१।०३ 

लोक सेवा आयोग काठमाड ौं कायाालयको सवज्ञापन नं. ११९०६/०७६-७७ (दसलत), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनौं. 

प्रथम शे्रणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद सौंख्या १ (एक) का लागग गलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लागग छन ट भएका ३ 

(तीन) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७८।१२।२६ देखख २८ गतेसम्म अन्तवााताा सौंचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथथत ३ (तीन) जना 

उमे्मदवारहरुको अन्तवााताा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र गलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ाौंकको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकोले थथायी गनयुखिको गसफाररश गने गरी गमगत २०७९।०१।०३ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको 

लागग यो सौंशोगधत सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

सिफारिश योग्यताक्रिः      

यो.क्र.नं. िोल नं. 
उमे्मदवािको नाि 

थि 
ठेगाना बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

सिफारिश गरिएको 

कायाालय 

१ ३१८१८७ गकरण पररयार भरतपरु-१८, शचतवन घामराज/जुनगकरी सफे 
आन्तररक राजस्व कायाालय, 

बालाजु 

       

वैकल्पिक योग्यताक्रिः       

यो.क्र.नं. िोल नं. उमे्मदवािको नाि थि ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

१ ३१४२०५ शुगशल लम्साल भान-ु12, तनहुुँ पुणाबहादुर/ आईतुमाया लक्ष्मण साकी 

 

 

 

      

       

       

       

(िुसनता शिाा) 

शाखा असिकृत 
 (पुष्पिाज खनाल) 

शाखा असिकृत 
 (कुशला पौडेल) 

उपिसचव 
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