लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. १०९७/०७८–७९
मिम िः २०७९।०३।०७
आयोगको मवज्ञापन नम्बर १६६६५/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.तििीय श्रेणी, उपसतचव वा सो सरह
पदको माग पद संख्या ६ (छ) का लातग तलद्धखि परीक्षाबाट अन्तवाा िााको लातग छनौट भएका १७ (सत्र) िना उिेदवारहरुको तमति
२०७९।०२।२७ र ०३।०५ गिे अन्तवाािाा संचालन भएकोमा अन्तवाािाा मा उपद्धथथि १७ (सत्र) िना उिेदवारहरुमध्ये रोल नं . ८७०४३३,
८७०७१७, ८७०३०३, ८७०२०० र ८७०५२९ का उिेदवारहरु तवज्ञापन नं. १६६६४।०७८-७९ मा तसफाररश भइसकेकाले बााँकी
उिेदवारहरुको अन्तवाािाा , In Basket Exercise र तलद्धखि परीक्षा समेिको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोतिमको योग्यिाक्रम
कायम हुन आएकोले बढु वा तनयु द्धक्तको लातग संघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तसफाररश गने गरी तमति
२०७९।०३।०७ मा तनणाय भएको हुाँ दा सम्बद्धिि सबैको िानकारीको लातग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७०४८५ नमुना काकी दाहाल

कमलामाई-६, तसिुली

लोकबहादु र/रे णुकादे वी

भक्तबहादु र

२

८७०६५३ लेखनाथ रे ग्मी

भीरकोट-४, स्याङिा

बुद्धिसागर/टोपमाया

टीकाराम

३

८७०५८९ श्रीचन्द्र खतिवडा

तसिलेक-७, धातदङ

धनबहादु र/धनमाया

कृष्णप्रसाद

४

८७०४२६ रे तिना कोइराला

मध्यपु र तथमी-३, भक्तपु र

तचरद्धजितव/करुणा

अच्युिानन्द

५

८७०७९३ भीमप्रकाश दे वकोटा

गुटु-४, सुखेि

भद्धक्तराम/वतविा

नारद

६

८७०३३१ रुपे शिंग थापामगर

हे टौंडा-२, मकवानपु र

बमबहादु र/तदलकुमारी

बलबहादु र

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७०४४२ नरे न्द्र सन्याल

िानकी-८, कैलाली

ियप्रसाद/कृष्णकला

धनपति

२

८७०२५० रुक्मागि अयााल

मातलका-८, गुल्मी

दे तवराम/दु गाादेवी

लोकनाथ

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

(केशव शिाा )
उपसमचव

नोट :
यस तवज्ञापनमा तलद्धखि परीक्षाबाट अन्तवाािााको लातग छनौट भई अन्तवाािाामा सद्धितलि भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तांक सम्बद्धिि उिेदवारले यो नतििा प्रकाशन
भएको तमतिले ७ (साि) तदन पतछ अको ७ (साि) तदनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हे ना सतकने व्यहोरा िानकारी गराइजछ ।

