
यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश गररएको कायाालय

१ ३१९३३५ मनोज पौडेल फलेबास-1, पर्वत शिवप्रसाद/सीतादेवी नारायणदत्त
आन्तररक राजश्व कायाालय, 

ठमेल

२ ३१५१३०
सुमनकुमार 

उपाध्याय
रत्ननगर-13, चितर्न गोपालप्रसाद/ सीतादेवी बालकृष्ण

श्री आन्तररक राजश्व कायाालय 

भरतपुर शितवन

३ ३१५६३९ कमलप्रसाद न्यौपाने जलजला-1, पर्वत रामप्रसाद/ शतलकुमारी इन्द्रप्रसाद
श्री आन्तररक राजश्व कायाालय 

िावशिल

४ ३१६६४४ बसन्त गैरे इस्मा-5, गलु्मी कृष्णप्रसाद/माया कमलापती
आन्तररक राजश्व कायाालय, 

धुशलखेल काभे्रपलाञ्चोक

५ ३१०१७२ जनकराज भण्डारी टीकापरु-7, कैलाली दुगााप्रसाद/िम्फादेवी भ्वानदेव
आन्तररक राजश्व शवभाग, 

लाशजम्पाट

६ ३१५४०२ िेमन्तराज पन्त सकु्लाफााँट-5, कञ्िनपरु नवराज/नन्दादेवी रामदत्त
आन्तररक राजश्व कायाालय, 

कोटेश्वर

७ ३१२९५१ कमल गौतम बराहताल-8, सरेु्खत शतर्ाबिादुर/लक्ष्मी शबरबिादुर
श्री आन्तररक राजश्व कायाालय 

मिारजगंज काठमाण्डौ

८ ३११५६८ तका राज जैसी लचककिहुा-1, कैलाली िररप्रसाद/ लशिमादेवी अशबलाल
श्री आन्तररक राजश्व कायाालय 

िावशिल

९ ३१७७४८ िोमनार् खनाल रेसडु्गा-5, गलु्मी कुलानन्द/लोिना जेमदग्नी
आन्तररक राजश्व कायाालय, 

बत्तीसपुतली

१० ३१९२७७ कुलप्रसाद डााँगी पररर्तवन-2, रोल्पा खका बिादुर/ शतलमाली जुद्धशवर
आन्तररक राजश्व कायाालय, 

भक्तपुर

११ ३२३६९३ नकुल सापकोटा भिमसेनथापा-7, गोरर्खा िेमराज/शवषु्णमाया शटकाराम
आन्तररक राजश्व कायाालय, 

भक्तपुर

१२ ४१०४८४ ररशिराम पौडेल लालर्न्दी-7, सलावही सोमप्रसाद/ िेमाकुमारी तोयानार्
आन्तररक राजश्व कायाालय, 

भक्तपुर

सिफाररश िम्बन्धी िूचना

लोकसेर्ाआयोग

काठमाडौंकायावलय
(अन्तरर्ातावतथाभसफाररशशार्खा)

अनामनगर, काठमाडौं

(अन्तर्ावताव- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्सनं- ०१४771983, इमेलःkathmandu@psc.gov.np

िूचना नं. १३४/२०७८-७९, समसि २०७८।१२।३०

लोक सेवा आयोग काठमाडौ ंकायाालयको सवज्ञापन नं. ११९०२/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रिासन सेवा, राजस्व समूि, रा.प.अनं. प्रर्म

शे्रणी, नायब सुब्बा वा सो सरि पदको माग पद संख्या १२ (बाह्र) का लाशग शलखखत परीिाबाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भएका  ५१

(एकाउन्न) जना उमे्मदवारिरुको शमशत २०७८।१२।२६ देखख २८ गतेसम्म अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथर्त ३९

(उनान्चालीस) जना उमे्मदवारिरुको अन्तवााताा , कम्युटर सीप परीिण र शलखखत परीिा समेतको प्राप्ांकको आधारमा देिाय बमोशजमको

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थर्ायी शनयुखक्तको शसफाररि गने गरी शमशत २०७८।१२।३० मा शनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको

जानकारीको लाशग यो सूिना प्रकािन गररएको छ ।

सिफाररश योग्यिाक्रमः
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाजेको नाम

१ ३१८१५१ सुजन र्ापा र्खााँडादेर्ी-6, रामेछाप जगतबिादुर

२ ३११२३९ देवानन्द शतशमखिना मंगलसेन-10, अछाम नवराज

३ ३१३१०५ प्रशतक बोिरा िौरीजहारी-6, रुकुमपचिम बंुिा

४ ३१४२०८ सागर उपाध्याय गल्याड्ग-8, स्याङजा शडखिराम

५ ३१५४४१ मनोज अशधकारी माडी-7, चितर्न िक्रपाणी

६ ३१६७९७
शवजयकुमार 

अशधकारी
रामपरु-6, पाल्पा खखमप्रसाद

७ ३११६८४ भानुभक्त उपाध्याय आठभबस-1, दैलेर्ख मनीराज

८ ३१५३७८ सशवन अशधकारी महालक्ष्मी-3, लभलतपरु गायशिप्रसाद

९ ३१८४२० पेिलकुमार वागे्ल बर्दवर्ास-5, महोत्तरी गोशपकृष्ण

१० ३१३४३४ सुशदप आिाया बराहपोर्खरी-4, र्खोटाङ पदमप्रसाद

(कुशला पौडेल)

उपिसचव

नोटः  

मुखक्तप्रसाद/अमृता

वैकल्पिक योग्यिाक्रमः

बाबु/आमाको नाम

शििबिादुर/शमना

लखक्ष्मकान्त/ शवषु्णदेवी

नेपटे/रती

रेिमराज/सीता

शललाधर/शवषु्णमाया

र्ानेश्वर/नाशनमााँया

२. शसफाररि भएका उमे्मदवारलाई शसफाररि पि शमशत २०७९।०१।०५ गते शदनको ३.०० बजे पशछ शदइनेछ ।

पुण्यप्रसाद/ भखक्तमाया

शतर्ाप्रसाद/ सुशिलादेवी

वावुराम/तारादेवी

(िुसनिा शमाा)

शाखा असिकृि

(पुष्पराज खनाल)

शाखा असिकृि

१. यस शवज्ञापनमा शलखखत परीिाबाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मशलन भएका उमे्मदवारिरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो 

नशतजा प्रकािन भएको शमशतले ७ (िाि) शदन पशछ अको ७ (िाि) शदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट िेना सशकने 

व्यिोरा जानकारी गराइन्छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश गररएको कायाालय

१ ३१९४२७ सुधा शिशमरे इटहरी-20, सनुसरी धु्रवकुमार/पेिला शगताप्रसाद
आन्तररक राजश्व कायाालय, 

बत्तीसपुतली

२ ३२८१०८ सशवना राई भसर्सताक्षी-8, झापा मुम्तबिादुर/ रत् नकुमारी गोपीलाल
ठूला करदाता कायाालय, 

िररिरभवन, लशलतपुर

३ ३१२७२१ शनमाला पोखरेल
र्दके्तलरुपाकोट
मझरु्ागढी-15, र्खोटाड्ग

कृष्णप्रसाद/वेदमाया नन्दलाल
श्री आन्तररक राजश्व कायाालय 

भरतपुर शितवन

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाजेको नाम

१ ४१०७३६ शनलम र्ापा कमलामाई-9, भसन्धलुी शििबिादुर

२ ३१२०३९ िुशिला पोखरेल जैसीथोक-4, गलु्मी माधवप्रसाद

३ ३१७६२२ साशविा कोइाराला पाचिनी-5, अर्ावर्खााँिी गदाधर

४ ४१०४२२ िान्ती अशधकारी हेटौडा-11, मकर्ानपरु शभमप्रसाद

(कुशला पौडेल)

उपिसचव

नोटः  

परिुराम/तुलसीदेवी

लोकसेर्ाआयोग

काठमाडौंकायावलय
(अन्तरर्ातावतथाभसफाररशशार्खा)

अनामनगर, काठमाडौं

(अन्तर्ावताव- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्सनं- ०१४771983, इमेलःkathmandu@psc.gov.np

सिफाररश िम्बन्धी िूचना

िूचना नं. १३५/२०७८-७९, समसि २०७८।१२।३०

लोक सेवा आयोग काठमाडौ ंकायाालयको सवज्ञापन नं. ११९०३/०७६-७७ (मसिला), नेपाल प्रिासन सेवा, राजस्व समूि, रा.प.अनं. प्रर्म

शे्रणी, नायब सुब्बा वा सो सरि पदको माग पद संख्या ३ (तीन) का लाशग शलखखत परीिाबाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भएका १६ (सोह्र)

जना उमे्मदवारिरुको शमशत २०७८।१२।२६ देखख २८ गतेसम्म अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथर्त ११ (एिार) जना

उमे्मदवारिरुको अन्तवााताा , कम्युटर सीप परीिण र शलखखत परीिा समेतको प्राप्ांकको आधारमा देिाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम

हुन आएकोले थर्ायी शनयुखक्तको शसफाररि गने गरी शमशत २०७८।१२।३० मा शनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाशग यो

सूिना प्रकािन गररएको छ ।

सिफाररश योग्यिाक्रमः

वैकल्पिक योग्यिाक्रमः

बाबु/आमाको नाम

२. शसफाररि भएका उमे्मदवारलाई शसफाररि पि शमशत २०७९।०१।०५ गते शदनको ३.०० बजे पशछ शदइनेछ ।

र्ानेश्वर/पावाती

देवेकीनन्दन/ शटकादेवी

शिरशिशव/ सरस्वतीकुमारी

(िुसनिा शमाा)

शाखा असिकृि

(पुष्पराज खनाल)

शाखा असिकृि

१. यस शवज्ञापनमा शलखखत परीिाबाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मशलन भएका उमे्मदवारिरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो 

नशतजा प्रकािन भएको शमशतले ७ (िाि) शदन पशछ अको ७ (िाि) शदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट िेना सशकने 

व्यिोरा जानकारी गराइन्छ ।

Page 3 of  8



यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश गररएको कायाालय

१ ३१६७५५ याजन र्ापा काररकोट-३, स्याङजा िेरबिादुर/ डालकुमारी छशवलाल
आन्तररक राजश्व शवभाग, 

लाशजम्पाट

२ ३११६८८ शडिी पुन भसस्ने-8, रुकुम(परु्व) गोकणा/मइमी रुपे
श्री आन्तररक राजश्व कायाालय 

मिारजगंज काठमाण्डौ

३ ४११३१३ शसताराम पंशडत मलंगर्ा-10, सलावही प्रशदप/सजनी बुधन
आन्तररक राजश्व कायाालय, 

भक्तपुर

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाजेको नाम

१ ३१०५८५ मेनुका मुक्तान कैलाश-9, मकर्ानपरु जगतबिादुर

२ ३१९०४१ शिखा राइा महेशपरु-3, झापा िक्रबिादुर

३ ४११७२४ बलराम शे्रष्ठ गंगाजमनुा-7, धार्दड्ग तेजबिादुर

(कुशला पौडेल)

उपिसचव

नोटः  

सिफाररश िम्बन्धी िूचना

लोकसेर्ाआयोग

काठमाडौंकायावलय
(अन्तरर्ातावतथाभसफाररशशार्खा)

अनामनगर, काठमाडौं

(अन्तर्ावताव- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्सनं- ०१४771983, इमेलःkathmandu@psc.gov.np

२. शसफाररि भएका उमे्मदवारलाई शसफाररि पि शमशत २०७९।०१।०५ गते शदनको ३.०० बजे पशछ शदइनेछ ।

िूचना नं. १३६/२०७८-७९, समसि २०७८।१२।३०

लोक सेवा आयोग काठमाडौ ंकायाालयको सवज्ञापन नं. ११९०४/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल प्रिासन सेवा, राजस्व समूि, रा.प.अनं. प्रर्म

शे्रणी, नायब सुब्बा वा सो सरि पदको माग पद संख्या ३ (तीन) का लाशग शलखखत परीिाबाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भएका १८ (अठार)

जना उमे्मदवारिरुको शमशत २०७८।१२।२६ देखख २८ गतेसम्म अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथर्त १२ (बाह्र) जना

उमे्मदवारिरुको अन्तवााताा , कम्युटर सीप परीिण र शलखखत परीिा समेतको प्राप्ांकको आधारमा देिाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम

हुन आएकोले थर्ायी शनयुखक्तको शसफाररि गने गरी शमशत २०७८।१२।३० मा शनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाशग यो

सूिना प्रकािन गररएको छ ।

सिफाररश योग्यिाक्रमः

वैकल्पिक योग्यिाक्रमः

बाबु/आमाको नाम

वुखद्धबिादुर/ छशलमाया

िन्द्रबिादुर/उशमाला

शिनबिादुर/ शबषु्णकुमारी

(िुसनिा शमाा)

शाखा असिकृि

(पुष्पराज खनाल)

शाखा असिकृि

१. यस शवज्ञापनमा शलखखत परीिाबाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मशलन भएका उमे्मदवारिरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो 

नशतजा प्रकािन भएको शमशतले ७ (िाि) शदन पशछ अको ७ (िाि) शदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट िेना सशकने 

व्यिोरा जानकारी गराइन्छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश गररएको कायाालय

१ ३२८०२५ मो.इस्माइल अली डाक्नेर्री-9, सप्तरी मो. मुखिम/रशजवन रशिम
शिभुवन शवमानथर्ल भन्सार 

कायाालय, काठमाडौं

२ ३११५३१ रामसजन मितो धनगढी-4, भसरहा श्रीराम/पशवलकुमारी सुबरण
आन्तररक राजश्व कायाालय 

लशलतपुर

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाजेको नाम

१ ३१२३४८ अजय शमश्र गैडहर्ा-7, रुपन्देही शिनु्क

२ ४११८८९ देवेन्द्रकुमार मितो िाइनगर-6, सलावही लक्ष्मी

(कुशला पौडेल)

उपिसचव

नोटः  

सोमनार्/रत् नकुमारी

लोकसेर्ाआयोग

काठमाडौंकायावलय
(अन्तरर्ातावतथाभसफाररशशार्खा)

अनामनगर, काठमाडौं

(अन्तर्ावताव- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्सनं- ०१४771983, इमेलःkathmandu@psc.gov.np

सिफाररश िम्बन्धी िूचना

िूचना नं. १३७/२०७८-७९, समसि २०७८।१२।३०

लोक सेवा आयोग काठमाडौ ंकायाालयको सवज्ञापन नं. ११९०५/०७६-७७ (मिेशी), नेपाल प्रिासन सेवा, राजस्व समूि, रा.प.अनं. प्रर्म

शे्रणी, नायब सुब्बा वा सो सरि पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लाशग शलखखत परीिाबाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भएका ६ (छ) जना

उमे्मदवारिरुको शमशत २०७८।१२।२६ देखख २८ गतेसम्म अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथर्त ६ (छ) जना उमे्मदवारिरुको

अन्तवााताा , कम्युटर सीप परीिण र शलखखत परीिा समेतको प्राप्ांकको आधारमा देिाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले

थर्ायी शनयुखक्तको शसफाररि गने गरी शमशत २०७८।१२।३० मा शनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाशग यो सूिना प्रकािन

गररएको छ ।

सिफाररश योग्यिाक्रमः

वैकल्पिक योग्यिाक्रमः

बाबु/आमाको नाम

भोला/मुखखया

(िुसनिा शमाा)

शाखा असिकृि

(पुष्पराज खनाल)

शाखा असिकृि

१. यस शवज्ञापनमा शलखखत परीिाबाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मशलन भएका उमे्मदवारिरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो 

नशतजा प्रकािन भएको शमशतले ७ (िाि) शदन पशछ अको ७ (िाि) शदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट िेना सशकने 

व्यिोरा जानकारी गराइन्छ ।
२. शसफाररि भएका उमे्मदवारलाई शसफाररि पि शमशत २०७९।०१।०५ गते शदनको ३.०० बजे पशछ शदइनेछ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश गररएको कायाालय

१ ३१८१८७ शकरण पररयार िरतपरु-18, चितर्न िामराज/जुनशकरी सफे
आन्तररक राजस्व कायाालय, 

बालाजु

(कुशला पौडेल)

उपिसचव

नोटः  

सिफाररश िम्बन्धी िूचना

लोकसेर्ाआयोग

काठमाडौंकायावलय
(अन्तरर्ातावतथाभसफाररशशार्खा)

अनामनगर, काठमाडौं

(अन्तर्ावताव- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्सनं- ०१४771983, इमेलःkathmandu@psc.gov.np

२. शसफाररि भएका उमे्मदवारलाई शसफाररि पि शमशत २०७९।०१।०५ गते शदनको ३.०० बजे पशछ शदइनेछ ।

िूचना नं. १३८/२०७८-७९, समसि २०७८।१२।३०

लोक सेवा आयोग काठमाडौ ंकायाालयको सवज्ञापन नं. ११९०६/०७६-७७ (दसलि), नेपाल प्रिासन सेवा, राजस्व समूि, रा.प.अनं. प्रर्म

शे्रणी, नायब सुब्बा वा सो सरि पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाशग शलखखत परीिाबाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भएका ३ (तीन) जना

उमे्मदवारिरुको शमशत २०७८।१२।२६ देखख २८ गतेसम्म अन्तवााताा संिालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथर्त ३ (तीन) जना

उमे्मदवारिरुको अन्तवााताा , कम्युटर सीप परीिण र शलखखत परीिा समेतको प्राप्ांकको आधारमा देिाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम

हुन आएकोले थर्ायी शनयुखक्तको शसफाररि गने गरी शमशत २०७८।१२।३० मा शनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाशग यो

सूिना प्रकािन गररएको छ ।

सिफाररश योग्यिाक्रमः

(िुसनिा शमाा)

शाखा असिकृि

(पुष्पराज खनाल)

शाखा असिकृि

१. यस शवज्ञापनमा शलखखत परीिाबाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मशलन भएका उमे्मदवारिरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो 

नशतजा प्रकािन भएको शमशतले ७ (िाि) शदन पशछ अको ७ (िाि) शदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट िेना सशकने 

व्यिोरा जानकारी गराइन्छ ।
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योग्यिाक्रम 

नं.
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर

सिफाररश गररएको 

सवज्ञापन नं.
खुला/ िमावेशी सिफाररश भएको कायाालय

१ ३१९३३५ मनोज पौडेल 11902/076-77 खुला आन्तररक राजश्व कायाालय, ठमेल

२ ३१५१३० सुमनकुमार उपाध्याय 11902/076-77 खुला
श्री आन्तररक राजश्व कायाालय भरतपुर 

शितवन

३ ३१५६३९ कमलप्रसाद न्यौपाने 11902/076-77 खुला श्री आन्तररक राजश्व कायाालय िावशिल

४ ३१६६४४ बसन्त गैरे 11902/076-77 खुला
आन्तररक राजश्व कायाालय, धुशलखेल 

काभे्रपलाञ्चोक

५ ३१०१७२ जनकराज भण्डारी 11902/076-77 खुला आन्तररक राजश्व शवभाग, लाशजम्पाट

६ ३१५४०२ िेमन्तराज पन्त 11902/076-77 खुला आन्तररक राजश्व कायाालय, कोटेश्वर

७ ३१२९५१ कमल गौतम 11902/076-77 खुला
श्री आन्तररक राजश्व कायाालय मिारजगंज 

काठमाण्डौ

८ ३११५६८ तका राज जैसी 11902/076-77 खुला श्री आन्तररक राजश्व कायाालय िावशिल

९ ३१७७४८ िोमनार् खनाल 11902/076-77 खुला आन्तररक राजश्व कायाालय, बत्तीसपुतली

१० ३१९२७७ कुलप्रसाद डााँगी 11902/076-77 खुला आन्तररक राजश्व कायाालय, भक्तपुर

११ ३२३६९३ नकुल सापकोटा 11902/076-77 खुला आन्तररक राजश्व कायाालय, भक्तपुर

१२ ४१०४८४ ररशिराम पौडेल 11902/076-77 खुला आन्तररक राजश्व कायाालय, भक्तपुर

सिफाररश िम्बन्धी िूचना

लोकसेर्ाआयोग

काठमाडौंकायावलय
(अन्तरर्ातावतथाभसफाररशशार्खा)

अनामनगर, काठमाडौं

(अन्तर्ावताव- 01-४771981, परीक्षा-४771982, ४771984 फ्याक्सनं- ०१४771983, इमेलःkathmandu@psc.gov.np

िूचना नं. १३९/२०७८-७९, समसि २०७८।१२।३०

लोक सेवा आयोग काठमाडौ ंकायाालयको सवज्ञापन नम्बर ११९०२।०७६-७७ (खुला), ११९०३।०७६-७७ (मसिला), ११९०४।०७६-७७

(आ.ज.), ११९०५।०७६-७७ (मिेशी) र ११९०६।०७६-७७ (दसलि), नेपाल प्रिासन सेवा, राजस्व समूि, रा.प.अनं. प्रर्म शे्रणी, नायब सुब्बा

वा सो सरि पदमा शनयुखक्तका लाशग शसफाररि भएका उमे्मदवारिरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ांकको आधारमा रिेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको

सूिी शमशत २०७८।१२।३० को शनणायानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लाशग यो सूिना प्रकािन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यिाक्रमको िुची: 
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योग्यिाक्रम 

नं.
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर

सिफाररश गररएको 

सवज्ञापन नं.
खुला/ िमावेशी सिफाररश भएको कायाालय

१३ ३१९४२७ सुधा शिशमरे 11903/076-77 मशिला आन्तररक राजश्व कायाालय, बत्तीसपुतली

१४ ३२८१०८ सशवना राई 11903/076-77 मशिला
ठूला करदाता कायाालय, िररिरभवन , 

लशलतपुर

१५ ३१२७२१ शनमाला पोखरेल 11903/076-77 मशिला
श्री आन्तररक राजश्व कायाालय भरतपुर 

शितवन

१६ ३१६७५५ याजन र्ापा 11904/076-77 आ.ज. आन्तररक राजश्व शवभाग, लाशजम्पाट

१७ ३११६८८ शडिी पुन 11904/076-77 आ.ज.
श्री आन्तररक राजश्व कायाालय मिारजगंज 

काठमाण्डौ

१८ ३१८१८७ शकरण पररयार 11906/076-77 दशलत आन्तररक राजस्व कायाालय, बालाजु

१९ ३२८०२५ मो.इस्माइल अली 11905/076-77 मधेिी
शिभुवन शवमानथर्ल भन्सार कायाालय, 

काठमाडौं

२० ४११३१३ शसताराम पंशडत 11904/076-77 आ.ज. आन्तररक राजश्व कायाालय, भक्तपुर

२१ ३११५३१ रामसजन मितो 11905/076-77 मधेिी आन्तररक राजश्व कायाालय लशलतपुर

(पुष्पराज खनाल)

शाखा असिकृि

(कुशला पौडेल)

उपिसचव

(िुसनिा शमाा)

शाखा असिकृि
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