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 लोक सेवा आयोग 

म यमा  चल े ीय नदशनालय 
अ तवाता तथा सफा रश शाखा,  

नयाँ बाने  वर, काठमाड   
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सूचना नं.- ३०४/०७४-७५, िमित २०७४/१०/१८  गते 
 

यस िनदशनालयको िव ापन नं. ११३०४/०७३-७४ (आ.ज.), संयु  तथा एकीकृत परी ा णाली अ गत नेपाल शासन सेवा, 
लेखापरी ण सेवा, संसद सेवा र ाय सेवा अ गतका िविभ  न समूहका राजप  अनंिकत थम ेणी, नायव सु ा वा सो सरह 
पदको माग पद सं ा २६ (छवीस) का लािग िलइएको अ रवातामा उप थत उ ेदवार सं ा ४७ (सडचालीस) को िल खत परी ाको 

ा  ता , शैि क यो ताको ेणी वापतको अ , क ुटर सीप परी णको अ  तथा अ रवाताको औसत अ  समेतको कुल योगबाट देहाय 
बमोिजम यो ता म कायम न आएकोले थायी िनयु को लािग िन  न सेवा समूह तथा कायालयमा िसफा रश गन िनणय भएको ँदा 
स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ ।   
िसफा रश यो ता म सूचीः  
यो. .

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

नाम 
िसफा रश ग रएको 

सेवा/समूह कायालय 

१ 141689 ल ी सुहाङ  
सुमाङ-४, पाँचथर 

ताराहाङ/रेशामाया िदलबहादुर 
.सं., 

सा. . 
संघीय संसद सिचवालय, 
िसंहदरवार, काठमाडौ ं

२ 136841 अजुनबहादुर बुढाथोकी मगर  
सेरी-७, दैलेख 

तुलबहादुर/उमादेवी बलबहादुर 
शासन, 

राज  व 
आ रक राज  व 
कायालय, भरतपुर, िचतवन 

३ 159563 गणेशबहादुर भुजेल  
फापरबारी-८, मकवानपुर 

ड रबहादुर/कृ माया कमानिसं शासन, 
राज  व 

करदाता सेवा कायालय, 
विदबास, महो री 

४ 131381 बाकसुर रोका मगर  
िशवगढी-४, किपलव ु 

पिनराम/िवनमाला लालपित 
.सं., 

सा. . 
संघीय संसद सिचवालय, 
िसंहदरवार, काठमाडौ ं

५ 143304 सु र जापित  
लिलतपुर-२, लिलतपुर 

तेजकृ /सूयमाया धमराज 
शासन, 
सा. . 

सूचना तथा संचार म ालय, 
िसंहदरवार, काठमाडौ ं

६ 159689 निवनकुमार गोले  
ठीगंन-६, मकवानपुर 

केदारमान/ठूलीमाया बागिसं 
.सं., 

सा. . 
संघीय संसद सिचवालय, 
िसंहदरवार, काठमाडौ ं

७ 132185 लोके बहादुर राइ  
मानेभ  ाङ-३, ओखलढु ा 

गोठबहादुर/च माया पदमबहादुर 
शासन, 
सा. . 

जनसं ा तथा वातावरण 
म ालय, िसंहदरवार, काठमाडौ ं

८ 153542 जयिसह राय था  
को वी-४, बारा 

अगिल/राजकुमारीदेवी िसताराम 
शासन, 
लेखा 

महालेखा िनय क कायालय, 
अनामनगर वा अ गत 

९ 138041 िच मान तामाङ  
म पोखरी-२, संखुवासभा 

सानबहादुर/धनमाया कणिसं शासन, 
सा. . 

के ीय कारागार अ ताल, 
जग  नाथ देवल, काठमाडौ ं

१० 136547 अजय राना  
सानो ी-४, बिदया 

छिवलाल/ओइली पठाने 
ाय, 

स.वकील 
महा ायािधव ाको कायालय, 
रामशाहपथ, काठमाडौ ं

११ 130882 िदपक े   
सालु-५, रामेछाप 

काशीराम/टीकाकुमारी र मान 
शासन, 
लेखा 

कोल तथा लेखा िनय क 
कायालय, म ली, रामेछाप 

१२ 145702 उ ल दनुवार  
देवभूमी बालुवा-७, का ेपला  चोक 

ह रबहादुर/ कुमारी बु लाल 
शासन, 
लेखा 

त ा  कायालय, िवदुर, 
नुवाकोट 

१३ 138607 िदनेशकुमार चौधरी  
नयाँगाउ-५, बिदया रामकुमार/महादेवी रामा े 

शासन, 
सा. . 

शहरी िवकास तथा भवन िनमाण 
िवभाग, िडिभजन कायालय, पसा 

१४ 137555 कृ बहादुर तामाङ  
समु टार-७, नुवाकोट 

मुइचा/िमरा मुईलामा ाय, ाय 
उ  अदालत, पाटन, 
लिलतपुर वा अ  तगत 

१५ 140148 िब ुमाया राइ  
काठमाडौ-२, काठमाडौ ं

लोकबहादुर/काली र बहादुर ाय, ाय उ  अदालत, पाटन, 
लिलतपुर वा अ  तगत 

१६ 131372 बस  खवास  
हाडहाडे-३, गु ी 

जंगबहादुर/सीता जु बहादुर 
शासन, 
लेखा 

िडिभजन सहकारी 
कायालय, दोलखा 

१७ 142250 िशवकुमार राई  
सुङ्देल-८, खोटाङ 

पशुराम/मैया देवराज 
शासन, 
सा. . 

लोक सेवा आयोग, जनकपुर 
अ  चल कायालय, जले  वर 

१८ 138553 दयाराम सुवाल  
सूयिवनायक-१०, भ पुर 

नारन/पुनथकु िहराकािज ाय, ाय 
उ  अदालत, पाटन, 
लिलतपुर वा अ  तगत 
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यो. .
नं. रोल न र उ ेदवारको नाम, थर र 

वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको 
नाम 

िसफा रश ग रएको 
सेवा/समूह कायालय 

१९ 159792 बखा लामा  
हेटौडंा-४, मकवानपुर 

कृ जीत/रेनु धावा ाय, ाय 
उ  अदालत, धनुषा वा 
अ गत 

२० 139076 निवन पुन मगर  
मु -१ कुम 

िड ीबहादुर/ड कली लालबहादुर शासन, 
सा. . 

िज ा लाक कायालय, 
च रकोट, दोलखा 

२१ 141790 लालबहादुर बुढा  
सम -३, डो ा 

इख/जय ारा भ ु 
शासन, 
सा. . 

िज ा सम य सिमितको कायालय, 
मलंगवा, सलाही वा अ गत 

२२ 139573 काश राई  
खाँदवारी-४, संखुवासभा 

िपितमान/छ कुमारी पदमबहादुर 
शासन, 
सा. . 

खानेपानी तथा सरसफाई 
िडिभजन कायालय, धनुषा 

२३ 148294 यूिनल राइ  
कु ा-९, पाँचथर 

रिव काश/इ कुमारी िदलवीर 
शासन, 
सा. . 

िज ा ािविधक कायालय, 
वीरगंज, पसा 

२४ 158768 मीरा गु   
हेटौडंा-४, मकवानपुर 

पु बहादुर/िव ुमाया कृ बहादुर ाय, ाय 
उ  अदालत, धनुषा वा 
अ गत 

२५ 141228 राजन घत   
धुक ट रज थल-३, गु ी 

िमनबहादुर/िसपकुमारी तीलबहादुर शासन, 
सा. . 

िडिभजन सहकारी 
कायालय, धनुषा 

२६ 131649 ममताकुमारी मो ान तामाङ  
िहलेदेवी-५, रामेछाप 

ह बहादुर/कुमा लैनमिसं 
शासन, 
सा. . 

िज ा शासन कायालय, 
मलंगवा, सलाही 

वैक क यो ता म सूचीः  
वै.यो.

.नं. रोल न र उ ेदवारको नाम, थर र 
वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम स ा  सेवा/समूह 

१ 138884 धनबहादुर थापा 
िभमापोखरा-९, बा ु  कृ बहादुर/ओममाया मानबहादुर 

शासन (सा. ., लेखा र राज  व), ाय ( ाय, 
स.वकील र कानुन)  र  .सं. (सा. .) 

२ 143607 सोनी शा   लिलतपुर-९, 
लिलतपुर 

गौतमराज/च माया तीथराज 
शासन (सा. ., लेखा र राज  व), ाय ( ाय, 

स.वकील र कानुन)  र  .सं. (सा. .) 

३ 138532 तेजे  ताजपु रया  
महारानीझोडा-१, झापा 

भिवषच /कलसरी ढुलुक 
शासन (सा. ., लेखा र राज  व), ाय ( ाय, 

स.वकील र कानुन)  र  .सं. (सा. .) 

४ 153425 अवधिकशोर चौधरी  
उमजन-३, बारा 

श ु साद/झगडीदेवी चतुरी 
शासन (सा. ., लेखा र राज  व), ाय ( ाय, 

स.वकील र कानुन)  र  .सं. (सा. .) 

५ 138904 धनराज े    
लेगुवा-९, धनकुटा 

कृ बहादुर/तेजकुमारी धनबहादुर 
शासन (सा. ., लेखा र राज  व), ाय ( ाय, 

स.वकील र कानुन)  र  .सं. (सा. .) 

६ 141271 राजे  कु ा   
आङसराङ-४, पाँचथर 

िचनहा /धनमित लाखशोर 
शासन (सा. ., लेखा र राज  व), ाय ( ाय, 

स.वकील र कानुन)  र  .सं. (सा. .) 

७ 143540 सु ता मो ान   
भोजपुर-९, भोजपुर स रबहादुर/तुलामाया तेजबहादुर 

शासन (सा. .), ाय ( ाय, स.वकील)  
र  .सं. (सा. .) 

८ 145528 अशोक े    
मरेङ-५,अघाखाँची 

मथुरा साद/चमलाकुमारी जीतमान 
शासन (सा. ., लेखा र राज  व), ाय ( ाय, 

स.वकील र कानुन), .सं. (सा. .) र लेखापरी ण 

९ 130813 तुलबहादुर तामाङ  
च ेनी म ल-७, का ेपला  चोक 

िडलबहादुर/का छ िजतलाल 
शासन (सा. ., लेखा र राज  व), ाय ( ाय, 

स.वकील र कानुन), .सं. (सा. .) र लेखापरी ण 

१० 138056 चुनबहादुर तामाङ  
शहरे-२, दोलखा 

ितलकबहादुर/ ानु िनमािस  
शासन (सा. ., लेखा र राज  व), ाय ( ाय, 

स.वकील र कानुन)  र  .सं. (सा. .) 

११ 138090 जंगबहादुर थापा  
कालीग की-६, गु ी 

इलकबहादुर/देउ पा टेकबहादुर 
शासन (सा. ., लेखा र राज  व), ाय ( ाय, 

स.वकील र कानुन)  र  .सं. (सा. .) 

१२ 140585 महे कुमार राई  
आमचोक-७, इलाम 

िब ािसं/प  चमाया हकबहादुर 
शासन (सा. ., लेखा र राज  व), ाय ( ाय, 

स.वकील र कानुन)  र  .सं. (सा. .) 

१३ 149826 सर ती राई  
भ पुर-९, झापा 

भीमबहादुर/ल ीकुमारी जंगवीर शासन (सा. ., लेखा र राज  व), ाय ( ाय, 
स.वकील र कानुन), .सं. (सा. .) र लेखापरी ण 

१४ 140447 मनबहादुर पुन  
िस े-८, कुमपूव 

लालबहादुर/ओदी कालु शासन (सा. .), ाय ( ाय, स.वकील र 
कानुन)  र  .सं. (सा. .) 

ः  
१. यस िव ापनको अ वातामा स िलत भएका उ ेदवारह ले ा  गरेको कूल ा ा  स त उ ेदवारले यो नितजा काशन भएको िमितले ७ िदन पिछ अक  ७ िदनस  

आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेन सिकने होरा जानकारी गराइ छ । 

 
 

.................................. .......................... ............................... 
(जय साद आचाय) (ितलक काक ) (टामलाल पा े) 
    नायब सु ा शाखा अिधकृत िनदशक  


