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सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िचूना नं  : ६५/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/२० 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१०५/२०७३-७४ (खलु्ला) अनसुार नेपाल प्रशासन र नेपाल न्याय 

सेिा / न्याय,सामान्य प्रशासन र लेखा समहू, रा.प.अनं.वितीय शे्रणी, खररदार िा सो सरह ररक्त पद संख्या १५ 

(पन्र) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित २४ (चौबीस) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, 

कम््यटुर सीप परीक्षण, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापत प्राप्त अङ्कको कुल योिको आधारमा दहेाय 

बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजहरुको कायाालय रोजाइको प्रािवमकताक्रमको आधारमा 

थिायी वनयवुक्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/२० मा वनणाय 

भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िचूी 

यो.क्र. 

नं. 
िोल नं. 

उम्िेदवािको नाि थि ि 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

सिफारिि भएको  

िेवा/ििूह /पद सनकाय 

१. 402201 
सवनोद भाट               

सपपलाडी-४,  कञ्चनपुि 
िेजबहादुि/धनादेवी धिमसिहं 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 

सजल्ला ििन्वय 

िसिसिको कायामलय, 

डडेल्धुिा  

२. 400872 
चक्रिाज पन्ि                 

बेलौिी-१०, कञ्चनपुि 
हंशिाज/पशुपसिदेवी हरिदत्त 

नेपाल प्रशािन/लेखा/ 

िह-लेखापाल 

लोक िेवा आयोग 

िहाकाली अञ्चल 

कायामलय, िहेन्रनगि  

३. 402883 
ििेश भट्ट                     

भीिदत्त-१८, कञ्चनपुि 
कृष्णदेव/बिन्िीदेवी जयिाज 

नेपाल प्रशािन/लेखा/ 

िह-लेखापाल 
आयुवेद स्वास््य 

केन्र, डडेल्धुिा  

४. 401349 
सदपेन्र कुिाि िहिो     

भुचक्रपुि-४, धनुषा 
कसपलदेव/िािबिीदेवी िटुक 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 
सजल्ला हुलाक 

कायामलय, कञ्चनपुि  

५. 402750 
िोहन चन्र जोशी      

सडलाशैनी-५, बैिडी 
बीिदत्त/सबस्ना ठगीदत्त 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 

अपी नप्पा िंिक्षणा 

के्षत्र कायामलय, 

दाचुमला  

६. 400596 
केशब के.िी.            

दािामकोट-२, िल्यान 
नन्नु/कसल लाल ु

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 

सजल्ला ििन्वय 

िसिसिको कायामलय, 

दाचुमला 

७. 400048 
असनिा कुिािी धािी   

शुक्लाफााँटा-३, कञ्चनपुि 
पे्रिसिहं/गोििीदेवी गोिखसिह 

नेपाल न्याय/ न्याय/ 

सडठ्ठा 
कञ्चनपुि सजल्ला 

अदालि, िहेन्रनगि  

८. 400064 
असनल िाज कुाँ वि   

शुक्लाफााँटा-११, कञ्चनपुि 
िािबहादुि/जानकीदेवी निी 

नेपाल न्याय/ न्याय/ 

िािेल्दाि 
कञ्चनपुि सजल्ला 

अदालि, िहेन्रनगि 

९. 402927 
िाज बहादुि िडै           

बेदकोट-१०, कञ्चनपुि 
जयदेव/पशुपसिदेवी िािसिहं 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 
िालपोि कायामलय, 

दाचुमला  

१०. 400731 
गणेश प्रिाद भट्ट     

धनगढी-५, कैलाली 
शिीधि/लसलिादेवी जगन्नाथ 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 

सजल्ला हुलाक 

कायामलय, डडेल्धुिा  
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यो.क्र. 

नं. 
िोल नं. 

उम्िेदवािको नाि थि ि 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि 

सिफारिि भएको  

िेवा/ििूह /पद सनकाय 

११. 402724 
िुकेश कुिाि िाह         

गरुडा -९, िौिहट 
िािलाल/िनचसनया खजान्िी 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 
सजल्ला हुलाक 

कायामलय, डडेल्धुिा  

१२. 403906 
िसुधि कुिाि िाह   

जनकपुि-१५, धनुषा 
भोला/सवनाकुिािीदेवी दोरिक 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 
सजल्ला वन 

कायामलय, दाचुमला  

१३. 402896 
ििेश प्रिाद भट्ट      

भीिदत्त-२, कञ्चनपुि 
धिामनन्द/लक्ष्िीदेवी गोपाल 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 
सजल्ला हुलाक 

कायामलय, दाचुमला 

१४. 400939 
चेििाज भट्ट       

दुगामभवानी-५, बैिडी 
दुगामदत्त/धाना अन्ििाि 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 
िालपोि कायामलय, 

डडेल्धुिा  

१५. 400570 
कृष्ण प्रिाद भट्ट   

देसहिाण्डौ-७, बैिडी 
सबश्राि/देवकी उदादेव 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 
िालपोि कायामलय, 

डडेल्धुिा  

वैकसल्पक योग्यिाक्रि िूची 
 

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

१. 402400 
सभिसिहं घटाल          

पञ्चेश्वि-२, बैिडी 
िघुसविसिहं/धनादेवी दािुसिहं 

२. 401402 
दीपक िाज जोशी   

रिठाचौपािा-८, दाचुमला 
वीिभर/भागिथी गुन्जे 

अस्थायी योग्यिाक्रि िचूी 
 

अ.यो.क्र. नं. िोल नं. उम्िेदवािको नाि थि  बाबुको नाि बाजेको नाि 

१. ४०२३०६ भक्तबहादुि काकी नािायण काल ुसिहं 

                  
(मनोरि जोशी)                 (वनलकण्ठ शमाा)           (यिुराज पोखरेल) 

   नायि सबु्बा                  केन्रीय प्रवतवनवध                 वनदशेक 

 

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरेको कुल प्राप्ताङ्क यो नसिजा प्रकाशन भएको सिसिले ७ सदन 

पसि अको ७ सदन िम्ि आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हनेासक्ने ब्यहोरा जानकारी 

िराईन्छ । 
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सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िचूना नं  : ६६/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/२० 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१०६/२०७३-७४ (मवहला) अनसुार नेपाल प्रशासन र नेपाल न्याय 

सेिा / न्याय,सामान्य प्रशासन र लेखा समहू, रा.प.अनं.वितीय शे्रणी, खररदार िा सो सरह ररक्त पद संख्या ५ 

(पााँच) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित १३ (तेह्र) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, कम््यटुर 

सीप परीक्षण, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापत प्राप्त अङ्कको कुल योिको आधारमा दहेाय बमोवजमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजहरुको कायाालय रोजाइको प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी 

वनयवुक्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/२० मा वनणाय भएकोले 

सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िचूी 

यो.क्र. 

नं. 
िोल नं. उम्िेदवािको नाि थि ि ठेगाना बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

सिफारिि भएको  

िेवा/ििूह 

/पद 
सनकाय 

१. 401108 
ज्योिी कुिािी बोहिा   भीिदत्त-

१८,कञ्चनपुि 
निबहादुि/ लसलिा पे्रिबहादुि 

नेपाल 

प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 

सजल्ला हुलाक 

कायामलय, कञ्चनपुि  

 

२. 401044 
जानकी कुिािी अवस्थी   

शुक्लाफााँटा-२, कञ्चनपुि 
गोसवन्दप्रिाद/िनुििी िगीदत्त 

नेपाल न्याय/ 

न्याय/ सडठ्ठा 

कञ्चनपुि सजल्ला 

अदालि, िहेन्रनगि  

३. 402355 
भागिथी सबष्ट                 

झलािी सपपलाडी-६,कञ्चनपुि 
धनबहादुि/ििस्विीदेवी धौलबहादुि 

नेपाल 

प्रशािन/लेखा/ 

िह-लेखापाल 

अध्यागिन कायामलय, 

कञ्चनपुि  

४. 400798 
गोदाविी पाल                   

देवल सदव्यपुि-४, डडेल्धुिा 
िािसि/ंबेलुदेवी झंकिी 

नेपाल 

प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 

िालपोि कायामलय, 

डडेल्धुिा  

५. 401850 
पावमिी िापकोटा            

ियाले-८, काभे्रपलान्चोक 
भीिप्रिाद/िसुित्रा वेदप्रिाद 

नेपाल 

प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 

अपी नप्पा िंिक्षणा के्षत्र 

कायामलय, दाचुमला) 

 वैकसल्पक योग्यिाक्रि िूची 
 

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

१. 401860 
पावमिी भट्ट                 

खलंगा-७, दाचुमला 
लसलिप्रिाद/कलाविी िोहनदत्त 

२. 402903 
िम्भा धािी            

िहाकाली-१, दाचुमला 
किसविसिहं/लालििी किनसिहं 
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क्रिश...... 
 

 

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

३. 404280 
सलला कुाँ वि              

भीिदत्त-१५, कञ्चनपुि 
सविबहादुि/शािदा अजवबहादुि 

४. 402666 
िाया कुिािी योगी     

गुलरिया-५, बसदमया 
िानबहादुि/चम्फा चुकनाथ 

५. 401586 
नसििा जोशी             

भीिदत्त-२, कञ्चनपुि 
किलापसि/गीिा केशवदत्त 

 

 

 

(मनोरि जोशी)                 (वनलकण्ठ शमाा)           (यिुराज पोखरेल) 

  नायि सबु्बा                  केन्रीय प्रवतवनवध                 वनदशेक 

 

 

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरेको कुल प्राप्ताङ्क यो नसिजा प्रकाशन भएको सिसिले ७ सदन 

पसि अको ७ सदन िम्ि आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हनेासक्ने ब्यहोरा जानकारी 

िराईन्छ । 
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सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िचूना नं  : ६७/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/२० 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१०७/२०७३-७४ (आ.ज.) अनसुार नेपाल प्रशासन र नेपाल न्याय 

सेिा / न्याय,सामान्य प्रशासन र लेखा समहू, रा.प.अनं.वितीय शे्रणी, खररदार िा सो सरह ररक्त पद संख्या ३ 

(तीन) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित ४ (चार) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, कम््यटुर 

सीप परीक्षण, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापत प्राप्त अङ्कको कुल योिको आधारमा दहेाय बमोवजमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजहरुको कायाालय रोजाइको प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी 

वनयवुक्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/२० मा वनणाय भएकोले 

सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िचूी 

यो.क्र. 

नं. 
िोल नं. 

उम्िेदवािको नाि थि ि 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

सिफारिि भएको  

िेवा/ििूह /पद  सनकाय 

१. 404179 
सहिाल िोकाया        

बिाई-२, हुम्ला 
िािसिटु/धिमसशला हरिनाथ 

नेपाल प्रशािन/लेखा/ 

िह-लेखापाल 

सजल्ला हुलाक 

कायामलय, डडेल्धुिा 

२. 402827 
िचना थापािगि       

लम्की चुहा-१०, कैलाली 
िीनबहादुि/दीपा सदलबहादुि 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 
िालपोि 

कायामलय, दाचुमला 

३. 401211 
िुलिी चौधिी     

गोदाविी-६, कैलाली 
सिलकिाि/कृष्णदेवी फिहािी 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 

सजल्ला ििन्वय 

िसिसिको 

कायामलय, डडेल्धुिा  

 

 

 

 (मनोरि जोशी)                 (वनलकण्ठ शमाा)           (यिुराज पोखरेल) 

   नायि सबु्बा                             केन्रीय प्रवतवनवध                 वनदशेक 

 
 

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरेको कुल प्राप्ताङ्क यो नसिजा प्रकाशन भएको सिसिले ७ सदन 

पसि अको ७ सदन िम्ि आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हनेासक्ने ब्यहोरा जानकारी 

िराईन्छ । 
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सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िचूना नं  : ६८/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/२० 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१०८/२०७३-७४ (मधेशी) अनसुार नेपाल प्रशासन र नेपाल न्याय 

सेिा / न्याय,सामान्य प्रशासन र लेखा समहू, रा.प.अनं.वितीय शे्रणी, खररदार िा सो सरह ररक्त पद संख्या ४ 

(चार) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित ९ (नौ) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, कम््यटुर 

सीप परीक्षण, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापत प्राप्त अङ्कको कुल योिको आधारमा दहेाय बमोवजमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजहरुको कायाालय रोजाइको प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी 

वनयवुक्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/२० मा वनणाय भएकोले 

सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िचूी 

यो.क्र. 

नं. 
िोल नं. 

उम्िेदवािको नाि थि ि 

ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

सिफारिि भएको  

िेवा/ििूह /पद  सनकाय 

१. 404283 
सवजय कुिाि ठाकुि   

कचनािी-६, सििहा 

िुसक्तनािायण/ 

कौशल्यादेवी 
चेथरु 

नेपाल प्रशािन/लेखा/ 

िह-लेखापाल 

कािागाि कायामलय, 

दाचुमला  

२. 402890 
ििेश कुिाि   यादव   

इनवामिाल-३, बािा 
सवन्देश्वि/िीिा िहादेव 

नेपाल न्याय/ न्याय/ 

िािेल्दाि 

कञ्चनपुि सजल्ला 

अदालि, िहेन्रनगि 

३. 403941 
िसुनल कुिाि िाह   

देवपुिा-रुपैठा-९, धनुषा 
ििन/िकुन्िला िािदेव 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 

सजल्ला प्रशािन  

कायामलय, डडेल्धुिा  

४. 404153 
हिेन्र प्रिाद यादव   

िाजदेवी-१, िौिहट 

िािदेव/सशवझरिया

देवी 
सजया 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 

सजल्ला हुलाक कायामलय, 

बैिडी  

 वैकसल्पक योग्यिाक्रि िूची 
 

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

१. 400289 
ऋसष िाज पाण्डे                

दुगाम भगविी-२, िौिहट 
िसवन्रकुिाि/अम्ब ु श्रीनािायाण 

२. 400432 
कासशन्र कुिाि सिहं   

लालपुि-८, सििहा 
िहेन्रसिह/अशादेवी बालदेव 

 

(मनोरि जोशी)                           (वनलकण्ठ शमाा)           (यिुराज पोखरेल) 

   नायि सबु्बा                            केन्रीय प्रवतवनवध                 वनदशेक 

रष्टब्य : यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मेदिारहरुले आफूले प्राप्त िरेको कुल प्राप्ताङ्क यो नसिजा प्रकाशन भएको सिसिले ७ सदन 

पसि अको ७ सदन िम्ि आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हनेासक्ने ब्यहोरा जानकारी 

िराईन्छ । 

http://www.psc.gov.n/
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सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िचूना नं  : ६९/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/२० 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१०९/२०७३-७४ (दवलत) अनसुार नेपाल प्रशासन र नेपाल न्याय 

सेिा / न्याय,सामान्य प्रशासन र लेखा समहू, रा.प.अनं.वितीय शे्रणी, खररदार िा सो सरह ररक्त पद संख्या १ 

(एक) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित ३ (तीन) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, कम््यटुर 

सीप परीक्षण, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापत प्राप्त अङ्कको कुल योिको आधारमा दहेाय बमोवजमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजको कायाालय रोजाइको प्रािवमकताक्रमको आधारमा थिायी 

वनयवुक्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/२० मा वनणाय भएकोले 

सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िचूी 

यो.क्र. 

नं. 
िोल नं. 

उम्िेदवािको नाि थि 

ि ठेगाना 
बाबु/आिाको नाि 

बाजेको 

नाि 

सिफारिि भएको  

िेवा/ििूह /पद  सनकाय 

१. 402953 
िाजु कुिाि सवश्वकिाम   

िेहेलिोली-६, दैलेख 
हस्िे/फागुनी पठे 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 

सजल्ला ििन्वय िसिसिको 

कायामलय, दाचुमला 

 वैकसल्पक योग्यिाक्रि िूची 
 

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

१. 402507 
िनोज कुिाि ओड          

दैजी-९, कञ्चनपुि 
िािी/िानििी सकिन 

२. 402322 
भगीिथ लाबड       

देहीिाण्डौ-२, बैिडी 
िसनिाि/जिुना कलुवा 

 

 

 (मनोरि जोशी)                 (वनलकण्ठ शमाा)           (यिुराज पोखरेल) 

   नायि सबु्बा                             केन्रीय प्रवतवनवध                 वनदशेक 

 

रष्टब्य :   यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मदेिारहरुले आफूले प्राप्त िरेको कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन 

पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हनेासक्ने ब्यहोरा जानकारी 

िराईन्छ । 

 

http://www.psc.gov.n/
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सिफारिि िम्बन्धी िचूना 

िचूना नं  : ७०/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/२० 

यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६११०/२०७३-७४ (अपाङ्ि) अनसुार नेपाल प्रशासन र नेपाल 

न्याय सेिा / न्याय,सामान्य प्रशासन र लेखा समहू, रा.प.अनं.वितीय शे्रणी, खररदार िा सो सरह ररक्त पद 

संख्या १ (एक) को लावि वलइएको अन्तरिाताामा उपवथित ३ (तीन) जना उम्मेदिारहरुको वलवखत परीक्षा, 

कम््यटुर सीप परीक्षण, अन्तरिाताा र शैवक्षक योग्यता िापत प्राप्त अङ्कको कुल योिको आधारमा दहेाय 

बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वनजको कायाालय रोजाइको प्रािवमकताक्रमको आधारमा 

थिायी वनयवुक्तका लावि तपवसल बमोवजमको वनकायमा वसफाररस िने वमवत २०७४/१०/२० मा वनणाय 

भएकोले सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

सिफारिि योग्यिाक्रि िचूी 

यो.क्र. 

नं. 
िोल नं. 

उम्िेदवािको नाि 

थि ि ठेगाना 

बाबु/आिाको 

नाि 
बाजेको नाि 

सिफारिि भएको  

िेवा/ििूह /पद  सनकाय 

१. 401984 
प्रकाश पैिोला     

िेलौली-२, बैिडी 
टीकादत्त/िािा सबिभान 

नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ 

खरिदाि 

सजल्ला हुलाक कायामलय, 

डडेल्धुिा  

 वैकसल्पक योग्यिाक्रि िूची 
 

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

१. 403080 
िाि िाज जोशी           

पुनवामि-५, कञ्चनपुि 
खसग/पावमिीदेवी हरिलाल 

२. 401149 
डबल बहादुि बि     

कानाचौि-८, डोटी 
टेकबहादुि/शािदादेवी केशिसि ं

 

 

(मनोरि जोशी)                          (वनलकण्ठ शमाा)           (यिुराज पोखरेल) 

   नायि सबु्बा                            केन्रीय प्रवतवनवध                 वनदशेक 

 

रष्टब्य :   यस विज्ञापनको अन्तरिाताामा सवम्मलीत उम्मदेिारहरुले आफूले प्राप्त िरेको कुल प्राप्ताङ्क यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७ वदन 

पवछ अको ७ वदन सम्म आयोिको Website: Www psc gov.np/ advertise/advertise/user बाट हनेासक्ने ब्यहोरा जानकारी 

िराईन्छ । 

 

 

http://www.psc.gov.n/
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एकिुष् ट योग्यिाक्रि िम्बन्धी िचूना 
िचूना न. ७१/२०७४-७५, सिसि : २०७४/१०/२० 

 

         यस कायाालयको विज्ञापन नम्बर १६१०५/२०७३-७४ (खलुा), १६१०६/२०७३-७४ (मवहला), 

१६१०७/२०७३-७४ (आ.ज.), १६१०८/२०७३-७४ (मधेशी), १६१०९/२०७३-७४ (दवलत) र 

१६११०/२०७३-७४ (अपाङ्ि) अनसुार नेपाल नेपाल न्याय र प्रशासन सेिा / न्याय,सामान्य प्रशासन र 

लेखा समहू, रा.प.अनं.वितीय शे्रणी, खररदार िा सो सरह माि पद संख्या २९ (उनन्तीस) मा थिायी 

वनयवुक्तका लावि वसफाररस िररएका तपवसलका उम्मेदिारहरुले प्रा् त िरेको कुल अङ्कको आधारमा दहेाय 

बमोवजमको एकमषु् ट योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले वमवत २०७४/१०/२० को वनणायानसुार सम्बवन्धत 

सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

एकिुष् ट योग्यिाक्रि िचूी 

एकिुष्ट 

यो.क्र.नं. 
िोल नं. 

उम्िेदवािको नाि 

थि 

सिफारिि 

सवज्ञापन नं. 
खुला/ििावेशी पद/िेवा/ििूह 

१. 402201 सवनोद भाट  १६१०५/२०७३-७४  खुला नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

२. 400872 चक्रिाज पन्ि १६१०५/२०७३-७४  खुला 
नेपाल प्रशािन/लेखा/ िह-

लेखापाल 

३. 402883 ििेश भट्ट   १६१०५/२०७३-७४  खुला 
नेपाल प्रशािन/लेखा/ िह-

लेखापाल 

४. 401349 सदपेन्र कुिाि िहिो    १६१०५/२०७३-७४  खुला नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

५. 402750 िोहन चन्र जोशी   १६१०५/२०७३-७४  खुला नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

६. 400596 केशब के.िी.  १६१०५/२०७३-७४  खुला नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

७. 400048 असनिा कुिािी धािी    १६१०५/२०७३-७४  खुला नेपाल न्याय/ न्याय/ सडठ्ठा 

८. 400064 असनल िाज कुाँ वि   १६१०५/२०७३-७४  खुला नेपाल न्याय/ न्याय/ िािेल्दाि 

९. 402927 िाज बहादुि िडै   १६१०५/२०७३-७४  खुला नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

१०. 400731 गणेश प्रिाद भट्ट  १६१०५/२०७३-७४  खुला नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

११. 402724 िुकेश कुिाि िाह  १६१०५/२०७३-७४  खुला नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 
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यो.क्र.नं. 
िोल नं. उम्िेदवािको नाि थि 

सिफारिि सवज्ञापन 

नं. 
खुला/ििावेशी पद/िेवा/ििूह 

१२. 403906 िुसधि कुिाि िाह  १६१०५/२०७३-७४  खुला नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

१३. 402896 ििेश प्रिाद भट्ट  १६१०५/२०७३-७४  खुला नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

१४. 400939 चेििाज भट्ट    १६१०५/२०७३-७४  खुला नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

१५. 400570 कृष्ण प्रिाद भट्ट  १६१०५/२०७३-७४  खुला नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

१६. 401108 ज्योिी कुिािी बोहिा    १६१०६/२०७३-७४ िसहला नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

१७. 404283 सवजय कुिाि ठाकुि    १६१०८/२०७३-७४ िधेशी 
नेपाल प्रशािन/लेखा/ िह-

लेखापाल 

१८. 401044 जानकी कुिािी अवस्थी  १६१०६/२०७३-७४ िसहला नेपाल न्याय/ न्याय/ सडठ्ठा 

१९. 402355 भागिथी सबष्ट  १६१०६/२०७३-७४ िसहला 
नेपाल प्रशािन/लेखा/ िह-

लेखापाल 

२०. 402890 ििेश कुिाि   यादव १६१०८/२०७३-७४ िधेशी नेपाल न्याय/ न्याय/ िािेलदाि 

२१. 400798 गोदाविी पाल  १६१०६/२०७३-७४ िसहला नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

२२. 401850 पावमिी िापकोटा  १६१०६/२०७३-७४ िसहला नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

२३. 401984 प्रकाश पैिोला  १६११०/२०७३-७४ अपाङ्ग नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

२४. 403941 िुसनल कुिाि िाह    १६१०८/२०७३-७४ िधेशी नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

२५. 404179 सहिाल िोकाया  १६१०७/२०७३-७४ आ.ज. नेपाल प्रशािन/लेखा/ िह-

लेखापाल 

२६. 404153 हिेन्र प्रिाद यादव  १६१०८/२०७३-७४ िधेशी नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

२७. 402827 िचना थापािगि  १६१०७/२०७३-७४ आ.ज. नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

२८. 402953 िाजु कुिाि सवश्वकिाम १६१०९/२०७३-७४ दसलि नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

२९. 401211 िुलिी चौधिी  १६१०७/२०७३-७४ आ.ज. नेपाल प्रशािन/िा.प्र./ खरिदाि 

 

 (मनोरि जोशी)                 (वनलकण्ठ शमाा)           (यिुराज पोखरेल) 

   नायि सबु्बा                            केन्रीय प्रवतवनवध                 वनदशेक 
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