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कैफियत देखखएका दरखास्तवालाहरूको नामावली 

सूचना नम्बर: ३०३/०७९-८०, मिमि : २०७९/११/०९ 
 

आयोगको िपमसल बिोमििको मिज्ञापन नम्बर, सेिा, सिूह, उपसिूह, िह र पदिा दरखास्त पेश भएका दरखास्तहरूिधे्य कैमियि देखखएका उमे्मदिारहरूको नािािली मििरण देहाय 

बिोमिि रहेको छ । यो सूचना प्रकाशन भएको मिमिले ७ (साि) मदन मभत्र दरखास्त िाराि स्वीकृि गनन पेश गननन पने प्रिाण िा कागिाि आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीिा अपलोड गननन 

होला । अन्यथा उक्त दरखास्तहरू यसै सूचना बिोमिि स्वि: अस्वीकृि हुने व्यहोरा सम्बखिि सबैको िानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 
 

मिज्ञापन नम्बर : १३-१९/०७९-८० (खनला/सिािेशी)    सिूह  : सा.प्र., लेखा, रािश्व   िह: पााँच ाँ 

सेिा  : प्रशासन      उपसिूह :     पद: सहायक पााँच ाँ/लेखापाल/आलेप सहायक 

क्र.सं. मास्टर  ID नाम बाबुको नाम आमाको नाम बाजेको नाम फलङ्ग कैफियत 

1 17889 कमिराि  पनन िगर 
Hemanta Prakash 

Pun 
Insara  Pun Aaitu  Pun M 

िपाईको उिेर ३५ िर्न नाघेकोछ । सेिा प्रिामणि िाराि अपलोड 

गनननहोस अन्यथा िपाईको आिेदन अस्वीकृि गररनेछ । 

2 5852 गोपी कृष्ण न्य पाने 
Krishna prasad 

neupane 
Usha  neupane Hem Prasad neupane M 

नागररकिाको दनिै ििन को भाग स्पष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोला । 

अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

3 52948 दोिे  िािाड. Dil Bahadur Tamang Laxmi Maya Tamang Kalu  Tamang M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

4 140955 प्रमिशा  पनेरु पे्रि प्रसाद पनेरु मिरा कन िारी अमधकारी गंगा प्रसाद पनेरु F िपाईको दस्तखि पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । 

5 141098 मशि किार राय कािेश्वर  राय इश्वर देिी राय रािरुप  राय M 
िपाईको उिेर ३५ िर्न नाघेकोछ । आिश्यक कागिाि अपलोड 

गनननहोस 

6 137475 शम्भन  रैका 
KISHAN BAHADUR 

RAIKA AAUJI 

AMRITA DEVI RAIKA 

AAUJI 

DHAN BAHADUR 

RAIKA AAUJI 
M 

िपाईको उिेर ३५ िर्न नाघेकोछ । सेिा प्रिामणि िाराि अपलोड 

गनननहोस अन्यथा िपाईको आिेदन अस्वीकृि गररनेछ । 

7 138015 ररपन कन िार दास बमनया बमलस्टर दास बमनया मशला देिी बमनया िेघा दास बमनया M 
िपाईको दस्तखि पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । अन्यथा 

िपाईको आिेदन अस्वीकृि गररनेछ । 

8 38519 प्रकाश  शाही बखि बहादनर शाही िान कन िारी शाही कन ि बहादनर शाही M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न नाघेको देखखएकोले दखानस्त अस्वीकृि हुने 

व्यहोरा अननरोध छ ।  

9 89884 सनमनल  मड सी Balaram  D c Dambar kumari D c-Oli Chudamani  Dangi M 
Upload clear image of front and back side of your 

Citizenship card in the respective field. 

10 139013 िदन कन िार घिी िगर काले  घिीिगर नैनकली  घिी किान मसंह  घिी M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

11 74324 भरि लाल च धरी 
Ram Gulam 

Dangaura 
Mangri  Dangaura Mahadev  Dangaura M 

िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ ।सेिा प्रिामणि कागिाि अपलोड गनननहोला । 

12 76366 मिकास  चामलसे keshab  chalise sita  chalise krishna lal chalise M िोिो स्पष्ट देखखने गरी पनन अपलोड गनननहोला । 

13 26388 प्रमिला  िहिो Purna  Mahato 
Sukurmiya Kumari 

Mahato 
Baldev Dev Mahato F कृपया प्रष्ट बनमिने िाेेिाेे िनरुन्त अपलाेेड गनननहाेेला । 

14 142416 ि सि कन िार िहिो सनरेन्द,  िहिो सेल कन िरी देिी रूपनरायण  िहिो M िपाईको दस्तखि पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । 
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15 116568 चनडािणी  के सी Dirge  khatri tilee  kc karmu  khatri M +२ काेे transcript अपलाेेड गनननहुन अननराेेध छ । 

16 138427 िहेश  यादि 
RAM LAKHAN 

YADAV 
NEPUR BATTI YADAV MADHURI  YADAV M 

िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

17 57954 सनिन  न्य पाने होिनाथ  न्य पाने राधा  न्य पाने िगन्नाथ  न्य पाने M 

सूचनािा िोमकए बिोमिि लेखाको लामग नू्यनिि शैमिक योग्यिा 

नदेखखएकोले । 

सूचनािा िोमकए बिोमिि रािश्वको लामग िोमकएको नू्यनिि शैमिक 

योग्यिा नदेखखएको । 

18 60528 शैलेन्द्र कन िार रिक Ramchandra  Dhobi Radha  Devi Khona  Safi M 
Upload clear image of front and back side of your 

Citizenship card in the respective field 

19 144213 गोपाल बहादनर रािि कन्तरो - रािि मबस्ना - रािि खया - रािि M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

20 144302 अखििा  ररिाल मबष्णन प्रसाद िैसी पनमणन  िैसी िनलाराि  िैसी F 
अन्य व्यखक्तकाेे प्रिाणपत्र हिाइ िनरुन्त अेाफ्नाेे transcript 

अपलाेेड गनननहाेेला । 

21 144915 िानकी  पन्त ओिा Dhani Datta Pant Jamuni devi Pant Nari Datta Pant F नागररकिाको अगामड भाग िनरुन्त अपलोड गनननहुन अननरोध छ । 

22 78189 हरर  रोकाया 
Kali Bahadur 

Roakaya 
Rajpura  Rokaya Punimal  Rokaya M 

सूचनािा िोमकए बिोमिि शैमिक योग्यिा प्रिामणि हुने स्पष्ट 

कागिाि पेश गनननहोला । अन्यथा यहााँको दरखास्त रद्द गररनेछ ।  

23 139653 श्याि बाबू िहिो िेमि लाल िहिो महरा देमि िहिो भाग्वि  िहिो M नागररकिाको दनिै ििन को भाग स्पष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोला । 

24 145277 बखि बहादनर मबश्वकिान खड्के  कािी देउधरी  किेनी हसे्त  कािी M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

25 145609 निराि  मसंदाली िगर 
chandra bahadur 

sindali 
ambika devi sindali asman  sindali M 

िपाईको उिेर ३५ िर्न नाघेकोछ । सेिा प्रिामणि िाराि अपलोड 

गनननहोस अन्यथा िपाईको आिेदन अस्वीकृि गररनेछ । 

26 145625 पनष्पा  भण्डारी ओि बहादनर भण्डारी ररिा  भण्डारी मित्र लाल भणडारी F 
िपाईको अननहार पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । अन्यथा 

िपाईको आिेदन रद्द गररनेछ । 

27 145675 खखिसरा  राना नहकन ल कन िार बसे्नि िारा देिी बसे्नि नन्द बहादनर बसे्नि F थर सच्याउननहोस 

28 133282 कोमपला  अमधकारी Indra Prasad Sharma Samjhana  Sharma Dinodaya  Sharma F िोिो स्पष्ट देखखने गरी पनन अपलोड गनननहोला । 

29 109935 राि बहादनर िािी मसिे  िािी मसिा िाया िािी ि्क  िािी M 
सूचनािा िोमकए बिोमिि शैमिक योग्यिा प्रिामणि हुने स्पष्ट 

कागिाि पेश गनननहोला । अन्यथा यहााँको दरखास्त रद्द गररनेछ ।  

30 147491 श्याि बहादनर िािाङ्ग 
Krishna Bahadur 

Tamang 
Chameli Maya Tamang 

Palsang Dhorje 

Tamang 
M 

िपाईको दस्तखि पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । िपाईको 

उिेर ३५ िर्न नाघेकोछ । सेिा प्रिामणि िाराि अपलोड गनननहोस 

अन्यथा िपाईको आिेदन अस्वीकृि गररनेछ । 

31 142702 रिनी  शे्रष्ठ 
Badri Narayan 

Shrestha 
Sun Maya Shrestha 

Gyan Bahadur 

Shrestha 
F Please upload clear photo. 
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32 72465 पारस  भनसाल Bedraj  Bhusal Kamala  Bhusal Omlal  Bhusal M 
नू्यनिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र अपलोड गनननहोला अन्यथा 

दखानस्त अस्वीकृि हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

33 147379 प्रकाश  बेल्वासे Laluram  Belbase Radhika  Belbase Umananda  Belbase M िनरुन्त आफ्नो दस्तखि अपलोड गनननहोला । 

34 146245 मदपक  खड्का कृमिन  खड्का िला देमि खड्का खम्म मसह खड्का M सेिा प्रिामणि िाराि अपलोड गनननहोस । 

35 69256 हर्न बहादनर शाही Bajir  Shahi jhula  Shahi nainu  Shahi M 
न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र स्पष्ट देखखने गरी अपलोड 

गनननहोला ।अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

36 146933 मिनोद  पाणे्डय शामलकराि  पाणे्डय मडलिाया  पाणे्डय िमणकण्ठ  पाणे्डय M 
न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र स्पष्ट देखखने गरी अपलोड 

गनननहोला ।अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

37 51190 शनमशला कन िारी रािल नरेन्द्र कन िार रािल पाििी कन िारी मबष्ट धन बहादनर रािल F 

सूचनािा िोमकए बिोमिि लेखाको लामग नू्यनिि शैमिक योग्यिा 

नदेखखएकोले । 

सूचनािा िोमकए बिोमिि रािश्वको लामग िोमकएको नू्यनिि शैमिक 

योग्यिा नदेखखएको । 

38 148567 रणमिर कन िार सरानि Rajendra Prasad Sah Sumintra  Devi Jagmohan  Sah M 
सूचनािा िोमकए बिोमिि शैमिक योग्यिा प्रिामणि हुने स्पष्ट 

कागिाि पेश गनननहोला । अन्यथा यहााँको दरखास्त रद्द गररनेछ ।  

39 148844 मसिा  गैरे Gopal  Gaire Saraswati  Gaire Laxmikant  Gaire F 
िपाईको अननहार पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । अन्यथा 

िपाईको आिेदन रद्द गररनेछ । 

40 149096 मनमलिा  िनलगनठी 
Ram Prasad 

Mulguthi 
Subhdra  Mulguthi Ram  Mulguthi F िोिो स्पष्ट देखखने गरी पनन अपलोड गनननहोला । 

41 149260 सनरेश  गनप्ता sunni  teli somari  teli mangru  teli M Upload clear image of your transcript certificate 

42 149208 मदनेश  शाही धनमिि  शाही िननकला  शाही कणन बहादनर शाही M िनरुन्त आफ्नो दस्तखि स्पष्ट देखखने गरी पनन अपलोड गनननहोला । । 

43 147238 ग चन  बनढा देमब  बनढा धिनकला  बनढा शंकरे  बनढा M 
िपाईको आफ्नो नागररकिा अपलोड गनननहोस । अन्यथा िपाईको 

आिेदन अस्वीकृि गररनेछ । 

44 149489 नर कन मिर खम्बन राई िन बहादनर खम्बन राई सि िाया राई हकन  बहादनर राई M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

45 6257 लमलि कन िार मििारी Sanjay  Tiwari Mira  Tiwari Kishoree  Tiwari M 
सूचनािा िोमकए बिोमिि रािश्वको लामग िोमकएको नू्यनिि शैमिक 

योग्यिा नदेखखएको । 

46 150221 पनण्डरी  अयानल िनकन न्द प्रसाद अयानल मिठ्ठन   अयानल दण्ड पामन  अयानल F िपाईको दस्तखि पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । 

47 150485 मििेन्द्र  राई Babi  Chamling Rai Sarmila  Chamling Jasman  Rai M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

48 132223 समबना  िािाङ 
Krishna Bahadur 

Tamang 
Mina Kumari Tamang Tej Bahadur Tamang F 

Upload clear image of front and back side of your 

Citizenship card in the respective field. 

49 150989 अमल बहादनर मिश्वकिान Bhote  Nepali Asadi  Nepali Arjun  Nepali M 
मिल्ला प्रशासन कायानलयबाि िारी गररएको नागररकिा अपलोड 

गनननहोस अन्यथा िपाईको आिेदन अस्वीकृि गररनेछ । 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश 

हेट ौँडा, मकवानपुर 

(परीक्षा सञ्चालन शाखा) 
 

Page 4 of 9 

 

क्र.सं. मास्टर  ID नाम बाबुको नाम आमाको नाम बाजेको नाम फलङ्ग कैफियत 

50 149104 मिरेन्द्र  िािाङ सोि बहादनर िािाङ मपङिोि  िािाङ बनखि बहादनर िािाङ M upload your equivalent certificate. 

51 151046 बालकृष्ण  सननार Ram Bahadur Sunar Naurata  Sunar Dhansing  Sunar M 
Upload clear image of front and back side of your 

Citizenship card in the respective field. 

52 151011 पे्रि प्रसाद अयानल िोयनारायण  अयानल देिी  अयानल रमबलाल  अयानल M 
िपाईको उिेर ३५ िर्न नाघेकोछ । सेिा प्रिामणि िाराि अपलोड 

गनननहोस अन्यथा िपाईको आिेदन अस्वीकृि गररनेछ । 

53 2229 मदल कन िारी काकी Jaya Bahadur Karkee Tika Kumari Karkee Dal Bahadur Karkee F 
Upload clear image of front and back side of your 

Citizenship card in the respective field. 

54 121027 सािन  भट्टराई Tula Ram Bhattarai Laxmi maya Bhattarai Odha Raj Bhattarai M 
न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र स्पष्ट देखखने गरी अपलोड 

गनननहोला ।अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

55 115812 सररिा  पाणे्डय Shiva Prasad Pandey Narikala  Pandey Hemkanta  Pandey F 
न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र स्पष्ट देखखने गरी अपलोड 

गनननहोला ।अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

56 152360 अनन  कणन मििय कन िार कणन पनमनि  कणन चने्दश्वर लाल कणन F 
िपाईको अननहार पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । अन्यथा 

िपाईको आिेदन रद्द गररनेछ । 

57 152475 प्रभनराि  राई थािसेर  राई िायादेिी  राई सरनध्वि  राई M 
सूचनािा िोमकए बिोमिि शैमिक योग्यिा प्रिामणि हुने स्पष्ट 

कागिाि पेश गनननहोला । अन्यथा यहााँको दरखास्त रद्द गररनेछ ।  

58 152689 पनष्पा  प डेल 
kUL PRASAD 

POUDEL 
KAMALA  POUDEL LILADHAR  POUDEL F 

िपाईको दस्तखि पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । अन्यथा 

िपाईको आिेदन रद्द गररनेछ । 

59 153097 यज्ञराि  काकी 
AMRIT BAHADUR 

KARKI 
DHANMAYA  KARKI 

MADAN BAHADUR 

KARKI 
M 

िपाईको उिेर ३५ िर्न नाघेकोछ । सेिा प्रिामणि िाराि अपलोड 

गनननहोस अन्यथा िपाईको आिेदन अस्वीकृि गररनेछ । 

60 154172 समबिा  खत्री surya Bhadur Khatri Debaki  Khatri Bhim Bhadur Khatri F िपाईको दस्तखि पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । 

61 154274 िमनस  प डेल मनिनल राि प डेल सरस्वमि  प डेल िय प्रसाद प डेल M 
न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र स्पष्ट देखखने गरी अपलोड 

गनननहोला ।अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

62 154809 िृिी  पनरी गोपाल  पनरी ियन्ती  पनरी ियराि  पनरी F िपाईको दस्तखि पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । 

63 154977 मबिय शंकर प्रसाद नमगना साह कलिार सरस्विी कन िारी साह गखिरी साह कलिार M 
िपाईकाेे उिेर ३५ भन्दा िामथ भएकाेे हुाँदा सेिा प्रिामणि गने 

कागिाि अपलाेेड गनननहाेेला अन्यथा दरखास्त अस्वीकृि हुनेछ ।  

64 148141 राि प्रगास िहिो मसयाराि  िहिो कान्ती कन िारी देिी िालधारी  िहिो M 
सूचनािा िोमकए बिोमिि शैमिक योग्यिा प्रिामणि हुने स्पष्ट 

कागिाि पेश गनननहोला । अन्यथा यहााँको दरखास्त रद्द गररनेछ ।  

65 155078 राना कन िारी यादि Ranjit Ray Yadav Sikiliya  Devi Jagdish Ray Yadav F िोिो स्पष्ट देखखने गरी पनन अपलोड गनननहोला । 

66 154873 श्याि  थापा मडल्ली बहादनर थापा खखन कन िारी थापा खड्ग बहादनर थापा M 

न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र स्पष्ट देखखने गरी अपलोड 

गनननहोला ।अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ ।अमिलम्ब 

नागररकिाको दनिै ििन को भाग स्पष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोला । 

अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 
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67 42001 मशिराि  िगर लाल बहादनर िगर इन्द्र िाया िगर सनखमिर  िगर M 

िपाईको दस्तखि र अननहार पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । 

लेखा र रािश्व सिूहिा आिेदन मदनको लामग आिश्यक नू्यनिि 

शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र अपलोड गनननहोस । 

68 155844 आरिी कन िारी यादि 
SAROJ KUMAR 

YADAV 
MINA DEVI YADAV 

NABAL KISHOR 

YADAV 
F िनरुन्त कागिािहरु स्पष्ट देखखने गरी पनन अपलोड गनननहोला । 

69 155865 समिर कन िार प डेल गोमिन्द प्रसाद शिान लक्ष्मी  प डल नारायाण प्रसाद शिान M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

70 44213 मनरािन  राना 
Narendra Bahadur 

Rana 
Tila Maya Rana 

Narayan Bahadur 

Rana 
M 

न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र स्पष्ट देखखने गरी अपलोड 

गनननहोला ।अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

71 143876 सनमनरा कन िारी मििल्सीना 
KAMAL PRASAD 

TIMALSINA 

SABITRA KUMARI 

DAHAL 

HARIKRISHNA  

TIMALSINA 
F 

कृपया नागररकिाकाेे अगामड भाग िनरुन्त अपलाेेड गनननहाेेला । 

अन्यथा दरखास्त अस्वीकृि हुनेछ ।  

72 34999 भगििी  अिस्थी bijayaraj  awasthi kabita davi awasthi harikrishna  awasthi F 
अमिलम्ब नागररकिाको दनिै ििन को भाग स्पष्ट देखखने गरी अपलोड 

गनननहोला । अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

73 156349 यनिराि  आचायन Dharmalal  Acharya Tila Maya Acharya Durgadas  Acharya M 
िपाईकाेे उिेर ३५ भन्दा िामथ भएकाेे हुाँदा सेिा प्रिामणि गने 

कागिाि अपलाेेड गनननहाेेला अन्यथा दरखास्त अस्वीकृि हुनेछ ।  

74 157042 अखििा  पररयार Gopal  Damai Bimala  Nepali 
Shyam Bahadur 

Damai 
F कृपया English नाि िनरुन्त सच्याउननहाेेला । 

75 64608 शनक्र बहादनर िािाङ 
RANA BAHADUR 

TAMANG 

KAMAL KUMARI 

TAMANG 
MAN SING TAMANG M 

िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

76 157882 मदपक  सनिेदी Badri Prasad Subedi Radhika  Subedi Durga Prasad Subedi M 
न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र स्पष्ट देखखने गरी अपलोड 

गनननहोला ।अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

77 158234 रािन  िचािसी न्हहुिे राि िचािसी रत्न केशरी िचािसी बनिी लाल िचािसी M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ ।सेिा प्रिामणि कागिाि अपलोड गनननहोला । 

78 156397 मबमनिा  आचायन अच्यनि राि शिान आचायन लक्ष्मी  आचायन केशि राि आचायन F िपाईको दस्तखि पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । 

79 145003 बसन्त प्रसाद ररिाल Bhojlal  Rijal Rukmina  Rijal Himlal  Rijal M 
िपाईकाेे उिेर ३५ भन्दा िामथ भएकाेे हुाँदा सेिा प्रिामणि गने 

कागिाि अपलाेेड गनननहाेेला अन्यथा दरखास्त अस्वीकृि हुनेछ ।  

80 158891 िूल बहादनर िािाङ उत्तरे  िािाङ कान्हछीिाया  िािाङ ठूलोकान्हछा  िािाङ M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

81 4353 मबकाश  आचायन 
GRIBA RAJ 

ACHARYA 

DEV KUMARI 

ACHARYA 
DILLI NATH ACHARYA M 

िपाईकाेे उिेर ३५ भन्दा िामथ भएकाेे हुाँदा सेिा प्रिामणि गने 

कागिाि अपलाेेड गनननहाेेला अन्यथा दरखास्त अस्वीकृि हुनेछ ।  

82 159009 नमििा  थपमलया 
Gyan Bhadur 

Thapaliya 
Pabitra  Thapaliya Nir Bhadur Thapaliya F 

िपाईले अपलोड गनननभएका सबै Document हरु प्रष्ट बनमिने गरी पनन 

अपलोड गनननहोस अन्यथा िपाईको आिेदन रद्द गररनेछ । 

83 159316 लङ्क बहादनर थापा िगर लाल बहादनर थापा िगर पनमननकला  थापा िगर 
अेाेेल बहादनर थापा 

िगर 
M 

िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ । 
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84 159051 भिेश  बामनया Pandav Raj Baniya Bimala  Baniya Megh bahadur Baniya M 
+2 अध्ययन गनननभएको Transcript Certificate अपलोड गनननहोस । 

अन्यथा िपाईको आिेदन अस्वीकृि गररनेछ । 

85 158057 रोशन  प डेल Liladhar  Poudek Bishnumaya  Poudel Tikaram  Poudel M 
िपाईको आफ्नो सक्कल नागररकिा अपलोड गनननहोस । अन्यथा 

िपाईको आिेदन अस्वीकृि गररनेछ । 

86 160493 महिा  गनरुङ्ग गोरख बहादनर गनरुङ्ग बामलसरा देिी गनरुङ्ग दल बहादनर गनरुङ्ग F 
न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र स्पष्ट देखखने गरी अपलोड 

गनननहोला ।अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

87 160819 बेल बहादनर शे्रष्ठ kul bahadur newar sita maya shrestha indra bahadur newar M 
िपाईकाेे उिेर ३५ भन्दा िामथ भएकाेे हुाँदा सेिा प्रिामणि गने 

कागिाि अपलाेेड गनननहाेेला अन्यथा दरखास्त अस्वीकृि हुनेछ ।  

88 160927 सत्यिान  िािाङ Nobu Dorje Tamang Dhan Laxmi Tamang 
Ambar Bahadur 

Tamang 
M 

िपाईकाेे उिेर ३५ भन्दा िामथ भएकाेे हुाँदा सेिा प्रिामणि गने 

कागिाि अपलाेेड गनननहाेेला अन्यथा दरखास्त अस्वीकृि हुनेछ ।  

89 161194 गायत्री  ररिाल Chet Nath Rimal Radhika  Rimal Dhili Prasad Rimal F 
िपाईको उिेर ३५ िर्न नाघेकोछ । सेिा प्रिामणि िाराि अपलोड 

गनननहोस अन्यथा िपाईको आिेदन अस्वीकृि गररनेछ । 

90 161441 िनलाराि  बडनिाल िनलाराि  बडनिाल चन्द्राकाला  बडनिाल कृष्ण  बडनिाल M नेपालीिा आफ्नै नाि मिलाएर लेख्ननहोला । 

91 154043 मिथलेश कन िार िहिो असमिन   िहिो मिणा देिी िहिो रािेश्वर िहिो कोइरी M नागररकिा अपलोड गनननहोस 

92 161525 प्रकाश  शे्रष्ठ भोि नारायण शे्रष्ठ पािनिी  शे्रष्ठ श्रीिान  शे्रष्ठ M 

मिल्ला प्रशासन बाि प्रिामणि गररएको िनिामिको कागिाि 

अपलोड गनननहोला । अन्यथा िनिामि बाहेक िात्र दखानस्त स्वीकृि हुने 

व्यहोरा अननरोध छ । न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र अपलोड 

गनननहोला । 

93 161812 अनन्ता  बनढा 
Rudra Bahadur 

Budha 
Baladevi  Budha Deviram  Budha F 

मिल्ला प्रशासन कायानलयबाि प्रिामणि  

आफ्नो आमदिासी/िनिािी  प्रिाणपत्र upload गनननहोस । अन्यथा 

िपाईको आ.ि. कोिा किाएर आिेदन स्वीकृि गररनेछ । 

94 74292 नेत्रलाल  थापा 
krishan Bahadur 

Thapa 
Jiti kumari thapa hark Bahadur Thapa M 

प्रिाणपत्र िहकाेे योग्यिा आिश्यक हुने हुाँदा सो सम्बिी कागिाि 

अपलाेेड गनननहाेेला । 

95 162944 सपना  सननार Dol bahadur kami sita  kami Hari  kami F कृपया नाि थर सच्याउननहोला । 

96 138825 मधरेन्द्र प्रसाद च हान रािलखन िहिो चाई िूलिरी देिी चाईन मिङ्गन िहिो चाई M 
िपाईकाेे उिेर ३५ भन्दा िामथ भएकाेे हुाँदा सेिा प्रिामणि गने 

कागिाि अपलाेेड गनननहाेेला अन्यथा दरखास्त अस्वीकृि हुनेछ ।  

97 154110 सनिन  पोखरेल कृष्ण प्रसाद पाेेखरेल बेद िाया पाेेखरेल नन्द लाल पाेेखरेल M 
लेखा र रािश्वलाई आिश्यक पने शैमिक योग्यिाको कागिाि िनरुन्त 

अपलाेेड गनननहाेेला । 

98 163754 शालू कन िारी मसंह Umesh Singh Rajput Rinku  Devi Raghu Veer Singh F equivalent certificate अपलोड गनननहोस । 

99 163561 नानन िाया थापा som bahadur thapa ramana  thapa ajit bahadur thapa F 

िपाईको दस्तखि र अननहार पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । 

मिल्ला प्रशासन कायानलयबाि प्रिामणि आमदिासी/िनिािी  

प्रिाणपत्र upload गनननहोस । अन्यथा िपाईको आ.ि. कोिा किाएर 

आिेदन स्वीकृि गररनेछ । 
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बागमती प्रदेश 

हेट ौँडा, मकवानपुर 

(परीक्षा सञ्चालन शाखा) 
 

Page 7 of 9 

 

क्र.सं. मास्टर  ID नाम बाबुको नाम आमाको नाम बाजेको नाम फलङ्ग कैफियत 

100 40838 रािन  पनन Mehar Singh Pun Bima  Pun As Bahadur Pun M िपाईको दस्तखि पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । 

101 154732 िहालक्ष्मी  प्याकन रेल बासनदेि प्रसाद प्याकन रेल गोिा कन िारी प्याकन रेल मपिाम्वर  प्याकन रेल F िपाईको अननहार पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । 

102 164930 संगि  नकाल िाल बहादनर नकाल सनन मल  नकाल पृथ्वी बहादनर नकाल M िपाईको दस्तखि पनरा प्रष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोस । 

103 114474 चन्द्रकला  न्य पाने काशीराि  उपाध्याय महिा देिी उपाध्याय िोिीराि  उपाध्याय F 
प्रिाणपत्र िहकाेे योग्यिा आिश्यक हुने हुाँदा सो सम्बिी कागिाि 

अपलाेेड गनननहाेेला । 

104 165536 गोपाल  खड्का 
Nanda Kumar 

Khadka 
Dil Kumari Khadka 

Ganesh Bahadur 

Khadka 
M 

िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

105 5679 सनमनल  दहाल 

राधाDOB२०४३/१२/०६

होसच्याइपाउ कृष्ण 

दहाल 

चक्र कला दहाल गणपमि  दहाल M 
िपाईकाेे उिेर ३५ भन्दा िामथ भएकाेे हुाँदा सेिा प्रिामणि गने 

कागिाि अपलाेेड गनननहाेेला अन्यथा दरखास्त अस्वीकृि हुनेछ ।  

106 165732 मिसनना  नेपाली Buddhi man Nepali Phampa  Nepali Jire  Sharki F कृपया प्रष्ट बनमिने transcript अपलाेेड गनननहाेेला । 

107 116315 छमिलाल  कन लनङ धन चन्द्र राई िंगी िाया राई धन कन िार राई M कृपया नाि थर सच्याउननहाेेला । 

108 165883 िान बहादनर पचभैया मडल मबर पचभैया िोमि सरा पचभैया धन मबर पचभैया M 
िपाईकाेे उिेर ३५ भन्दा िामथ भएकाेे हुाँदा सेिा प्रिामणि गने 

कागिाि अपलाेेड गनननहाेेला अन्यथा दरखास्त अस्वीकृि हुनेछ ।  

109 161659 ज्योिी  प्रधान बल बहादनर प्रधान सनलक्ष्मी  प्रधान धन बहादनर प्रधान F 
न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र स्पष्ट देखखने गरी अपलोड 

गनननहोला ।अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

110 120863 उपेन्द्र  दाहाल Bishnu Prasad Dahal Durga  Dahal Megh Nath Dahal M 
न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र स्पष्ट देखखने गरी अपलोड 

गनननहोला ।अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

111 38499 सरोि कन िार यादि Birachha  Yadav Sibo  Devi Makun  Yadav M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

112 115192 मदिा  नेपाल िंक प्रसाद उपाध्याय चन्द्री  उपाध्याय खड्गानन्द  उपाध्याय F 
न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र स्पष्ट देखखने गरी अपलोड 

गनननहोला ।अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

113 167172 रामधका  भण्डारी Rishiram  Bhandari Keshari  Bhandari 
Dhanishwari  

Bhandari 
F 

नाि एउिाको कागिाि अकैको देखखयो के हो अमिलम्ब 

मिलाउननहोला ।अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

114 158695 किल  सापकोिा मिष्णन प्रसाद सापकाेेिा लक्ष्मी  सापकाेेिा हरर प्रसाद सापकाेेिा M िोिो स्पष्ट देखखने गरी पनन अपलोड गनननहोला । 

115 37540 मिनोद  मििखल्सना 
Bhim Prasad 

Timalsina 
Harimai  Timalsina Nandalal  Timalsina M 

िपाईले खनलािा ििन भनननपनेिा आमदिासी िनिामििा िात्र ििन 

भनननभएको देखखदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि हुने व्यहोरा अननरोध छ 

। 

116 167841 मदपेन्द्र बहादनर बोहरा डम्मा  बोहरा िनलसी देिी बोहरा सनिने  बोहरा M 
नू्यनिि शैमिक योग्यिाको सिकििाको प्रिाणपत्र अपलोड गनननहोला 

।  

117 165930 हरर प्रसाद ररिाल Purna Prasad Rimal Bhumisara  Jaisi Kashiram  Jaisi M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न नाघेको देखखएकोले दखानस्त अस्वीकृि हुने 

व्यहोरा अननरोध छ ।  
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क्र.सं. मास्टर  ID नाम बाबुको नाम आमाको नाम बाजेको नाम फलङ्ग कैफियत 

118 167833 अिननन  शे्रष्ठ 
SASTHI Kumar 

Shrestha 
Yan Kumari Shrestha Krishna Lal Shrestha M 

न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र स्पष्ट देखखने गरी अपलोड 

गनननहोला ।अन्यथा दखानस्त रद्द हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

119 168282 धिनराि  रिाला Ramlal  Jaishi Kunti Devi Jaishi Piru  Jaishi M िनरुन्त आफ्नो दस्तखि स्पष्ट देखखने गरी पनन अपलोड गनननहोला । । 

120 168427 यनिराि  परािनली पे्रि प्रसाद परािनली मिना  परािनली देिनारायण  परािनली M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न नाघेको देखखएकोले दखानस्त अस्वीकृि हुने 

व्यहोरा अननरोध छ ।  

121 163812 राइन्द्र कन िार कणन Upendra Lal Karn Suvkala Devi Karn 
Anand narayan Lal 

Karn 
M 

मिज्ञापनिा िोमकए बिोमििको न्यननिि शैमिक योग्यिाको प्रिाणपत्र 

अपलोड गनननहोला । अन्यथा दखानस्त अस्वीकृि हुने व्यहोरा अननरोध छ 

। 

122 168569 धिन राि िोशी िदन राि िोशी ध ली देिी िोशी िोगी  िोशी M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न नाघेको देखखएकोले दखानस्त अस्वीकृि हुने 

व्यहोरा अननरोध छ ।  

123 168618 शाखन्त  धािी धन  धािी बसन्ती  धािी दािन  धािी F िपाइको िोिो स्पष्ट देखखने गरी अपलोड गनननहोला । 

124 144732 डोर बहादनर िािाङ्ग िय बहादनर िािाङ्ग राि िायााँ िािाङ्ग िीर बहादनर िािाङ्ग M 

बागििी प्रदेशको मनिििी ऐन बिोमिि सिान िहिा प्रमिष्पधान गनन 

नमिल्ने भएको हूदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि हुने व्यहोरा अननरोध 

छ । 

125 169647 िनक बहादनर राई बि बहादनर राई िन िाया राई रत्न बहादनर राई M 
िपाइको उिेर ३५ िर्न कमिसकेको हुाँदा िपाइको दखानस्त अस्वीकृि 

हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

 

 

 

 

 

________________________ 

(मकशोर िोशी) 

अमधकृि छैि  ं
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अस्वीकृत भएका उमे्मदवारहरूको नामावली 

सूचना नम्बर: ३०४/०७९-८०, मिमि : २०७९/११/०९ 

 

आयोगको िपमसल बिोमििको मिज्ञापन नम्बर, सेिा, सिूह, उपसिूह, िह र पदिा दरखास्त पेश भएका दरखास्तहरूिधे्य अस्वीकृि भएका उमे्मदिारहरूको नािािली मििरण देहाय बिोमिि 

रहेको छ ।  
 

मिज्ञापन नम्बर : १३-१९/०७९-८० (खनला/सिािेशी)    सिूह  : सा.प्र., लेखा, रािश्व   िह: पााँच ाँ 

सेिा  : प्रशासन      उपसिूह :     पद: सहायक पााँच ाँ/लेखापाल/आलेप सहायक 

क्र.सं. मास्टर  ID नाम बाबुको नाम आमाको नाम बाजेको नाम फलङ्ग कैफियत 

1 150128 भीिराि  उपाध्याय अग्नी प्रसाद उपाध्याय 
मचनकला  

उपाध्याय 

देिी शरण 

उपाध्याय 
M 

बागििी प्रदेश मभत्रको मपछडीएको िेत्र मभत्र परेको 

नदेखखएकोले िपाइको दखानस्त अखस्वकृि भएको छ । 

2 32294 कन श बहादनर धािी Dhaule  Dhami 
Ujeli Devi 

Dhami 
Lalu  Dhami M 

बागििी प्रदेश मभत्रको मपछडीएको िेत्र मभत्र परेको 

नदेखखएकोले दखानस्त अस्वीकृि हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

3 139080 अरुण मडिी  अरुण मडिी कृष्ण राि ध्विाली 
शाखन्त देिी 

ध्विाली 
आइिे  मसंह M 

बागििी प्रदेश मभत्रको मपछडीएको िेत्र मभत्र परेको 

नदेखखएकोले दखानस्त अस्वीकृि हुने व्यहोरा अननरोध छ । 

 

 

 
 _________________________ 

(मकशोर िोशी) 

अमधकृि छैि  ं

 


