
क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम
ससफाररश भएको 

सेवा/ समूह

१ १३९१६२ नरेन्द्रस िंह ठगुन्ना भीमदत्त-७, कञ्चनपुर देवस िंह/मोहनी गोपाल प्रशा न/ ा.प्र.

२ १४६६१० पशुपसि सिसमरे माम्लिङ्ग-६,  िंखुवा भा लक्ष्मीप्र ाद/मैया नम्लिकेशर प्रशा न/राजस्व

३ १३९००० दीपेश कटे्टल खााँदवारी-१२,  िंखुवा भा सदव्यराज/ ीिा उद्धवप्र ाद प्रशा न/ ा.प्र.

४ १५१०८३  ुरेन्द्र स िंह राकम-५,  ुखेि दुगाास िंह/शसशला स िंह शान्तस िंह प्रशा न/ ा.प्र.

५ १३८३६१ गोसवि भट्टरार्ा म्यालपोखरी-२, गुल्मी नारायणप्र ाद/ ासवत्रा लोकनाथ प्रशा न/ ा.प्र.

६ १५३९३८  ुवा  असिकारी लाहाचोक-८, कास्की पे्रमप्र ाद/दु्रपिा रसवलाल प्रशा न/लेखा

७ १४०८४८ रेविबहादुर बुढाथोकी पञ्चकुले-६, दाङ िनीराम/रेशमी प्रीसिपाल प्रशा न/ ा.प्र.

८ १५१३२३ चन्द्रसवर शाही खापुानाथ-९, हुिा भक्तबहादुर/पुसनकला हका िन प्रशा न/ ा.प्र.

९ १४००१९ भुपेन्द्रस ह िामी दोिारा चााँदनी-२, किं चनपुर सदसलपस िंह/द्रोपिी देवी कालुस िंह प्रशा न/लेखा

१० १३५०५६ शैलेन्द्र काकी नारायण-८, दैलेख िनश्याम/रत्नकुमारी पदमबहादुर लेखापरीक्षण

क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम
ससफाररश हुन सके्न 

संभाव्य सेवा/समुह

१ १४२६२३ चन्द्रकान्त बसे्नि दोहली-८, गुल्मी कमानस िंह/देवकला सिकाराम  ा.प्र./राजस्व/लेखा

२ १३६४०८ नारायण पाणे्डय रामनगर-८, नवलपरा ी एकदेव/लक्ष्मीदेवी पुरुषोत्तम  ा.प्र./राजस्व/लेखा

३ १३७९४० कमानस िंह के. ी. वासदकोि-१, पू्यठान यामबहादुर/सवष्णा हुकुमबहादुर  ा.प्र./राजस्व/लेखा

४ १४२५१८ कृष्णप्र ाद पराजुली षडानि-६, भोजपुर वा ुदेव/बुम्लद्धमाया पुष्पलाल  ा.प्र./ राजस्व

५ १४१८६९  ुिरप्र ाद सनरौला सवरािनगर-१, मोरङ गोपालप्र ाद/गायत्रादेवी दत्तप्र ाद  ा.प्र./ राजस्व/लेखा

नोटः

  ___________

 (भागीरथा गैरे)

  शाखा असिकृि

ससफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

य  सवज्ञापनमा सलम्लखि परीक्षाबाि अन्तवाािााको लासग छनौि भई अन्तवाािाामा  म्लिसलि भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तािंक

 म्बम्लिि उिेदवारले यो नसिजा प्रकाशन भएको समसिले ७ सदन पसछ अको ७ सदन  ि आयोगको Website:

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हेना  सकने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।

   ___________

(कुमारप्र ाद भण्डारी)

     शाखा असिकृि

                           ___________

                        (ज्ञानेश्वर भट्टराई)

                              उप सचव

आयोगको सबज्ञापन नम्बर १६५४९/०७२-७३ (अपािंग), नेपाल प्रशा न/लेखापरीक्षण  ेवा, रा.प.िृिीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा असिकृि वा  ो  रह

पदको माग पद िंख्या १० (दश) का लासग समसि २०७३।०५।२३ गिे देम्लख २०७३।०६।१४ गिे ि सलर्एको अन्तवाािाामा उपम्लथथि उिेदवार  िंख्या

२१ (एक्कार् ) मधे्य १६ ( ोह्र) को सलम्लखि परीक्षा,  ूचना प्रसवसि  ीप परीक्षण,  ामुसहक परीक्षण, शैसक्षक योग्यिा र अन्तवाािाा  मेिको

प्राप्तािंकबाि देहाय बमोसजम योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयुम्लक्तको लासग   ामान्य प्रशा न मन्त्रालयमा स फाररश गने गरी समसि

२०७३।०६।२१ मा सनणाय भएको हुाँदा  म्बम्लिि  बैको जानकारीको लासग यो  ूचना प्रकाशन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. २६०/०७३-७४

समसििः २०७३।०६।२१
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