लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. १०९९/०७८–७९
मिम िः २०७९।०३।०७
आयोगको मवज्ञापन नम्बर १६६६७/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.डििीय श्रेणी, उपसडचव वा सो सरह पदको
माग पद संख्या ८ (आठ) का लाडग डलखखि परीक्षाबाट अन्तवाा िााको लाडग छनौट भएका १३ (िेह्र) जना उिेदवारहरुको डमडि
२०७९।०३।०३ र ०६ गिे अन्तवाािाा संचालन भएकोमा अन्तवाा िाा मा उपखथथि १२ (बाह्र) जना उिेदवारहरुमध्ये रोल नं . ८७०१२४ का
उिेदवार डवज्ञापन नं . १६६६४।०७८-७९ मा डसफाररश भइसकेकाले बााँ की उिे दवारहरुको अन्तवाा िाा , In Basket Exercise र
डलखखि परीक्षा समेिको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोडजमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले बढु वा डनयु खक्तको लाडग संिीय
माडमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा डसफाररश गने गरी डमडि २०७९।०३।०७ मा डनणाय भएको हुाँ दा सम्बखिि सबैको
जानकारीको लाडग 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

८७०१५० योग्यप्रसाद राई

थुलुङ दु धकोशी-२, सोलुखुम्बु

गंगाबहादु र /कुमारी

अगमधन

२

८७०१२७ सुशीलराज खनाल

सूयाडवनायक-४, भक्तपु र

डिल्लीराज/वीनादे वी

चन्द्रनाथ

३

८७०००६ रामचन्द्र ओझा

गोदावरी-१, कैलाली

चन्द्रदे व /िम्बरीदे वी

उमाकान्त

४

८७००६९ रमेश सुवेदी

दडक्षणकाली-८, काठमािौं

हररशरण/गायत्री

दे वराज

५

८७०१४३ मुकुन्द डिडमरे

गोदावरी-११, लडलिपु र

हे मराज/िम्बरकुमारी

पु ष्पराज

६

८७०१३६ रामकुमार शमाा

पु िलीबजार-३, स्याङजा

हररप्रसाद/कमलकुमारी

च्यामनारायण

७

८७००६० डिलकप्रसाद सापकोटा

जैडमनी-२, बाग्लु ङ

चन्द्रदत्त/यमकला

नन्दलाल

८

८७०१०५ डजिे न्द्र श्रेष्ठ

खेवाङ्ग-५, िाप्ले जुङ

भानुभक्त/शोभा

हररनारायण

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं .

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७०११४ कमलराज अयाा ल

छत्रदे व-१, अिाा खााँ ची

रामप्रसाद/चमेली

महाशमाा

२

८७००५९ प्रकाश खनाल

छत्रकोट-४, गुल्मी

टे कराज/कमलादे वी

पशुपडि

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

(केशव शिाा )
उपसमचव

नोट :
यस डवज्ञापनमा डलखखि परीक्षाबाट अन्तवाािााको लाडग छनौट भई अन्तवाािाामा सखिडलि भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तांक सम्बखिि उिेदवारले यो नडिजा प्रकाशन
भएको डमडिले ७ (साि) डदन पडछ अको ७ (साि) डदनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हे ना सडकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

