लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ११३८/०७८–७९
मिम िः २०७९।०३।१५
आर्ोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७८/०७८-७९ (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प. दििीर् श्रेणी, उपसदचव वा सो सरह
पदको माग पद संख्या २ (दु ई) का लादग दलखखि परीक्षाबाट अन्तवाािाा को लादग छनौट भएका ७ (साि) जना उम्मेदवारहरुको
दमदि २०७९।०३।१४ गिे अन्तवाा िाा संचालन भएकोमा अन्तवाािाामा उपखथिि ६ (छ) जना उम्मेदवारहरुको अन्तवाािाा , In Basket
Exercise र दलखखि परीक्षा समेिको प्राप्ताङ्कको आधारमा दे हार् बमोदजमको र्ोग्यिाक्रम कार्म हुन आएकोले थिार्ी
दनर्ु खिको लादग संर्ीर् मादमला ििा सामान्य प्रशासन मन्त्रालर्मा दसफाररश गने गरी दमदि २०७९।०३।१५ मा दनणार् भएको हुाँ दा
सम्बखिि सबैको जानकारीको लादग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७००७५ कमलराज अर्ाा ल

छत्रदे व-१, अर्ााखााँ ची

रामप्रसाद/चमला

महाशमाा

२

८७००८० कृष्णप्रसाद खनाल

एलादद-७, स्याङजा

पु रुषोत्तम/काली

लक्ष्मीपदि

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७०००३ मदन मगरािी

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

ठे गाना

नारार्ण-१, दै लेख

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

करदवर /दहरा

बाजेको नाि

चम्फे

(केशव शिाा )
उपसमचव

नोट :
र्स दवज्ञापनमा दलखखि परीक्षाबाट अन्तवाा िााको लादग छनौट भई अन्तवाािाामा सखम्मदलि भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तांक सम्बखिि उम्मेदवारले र्ो नदिजा
प्रकाशन भएको दमदिले ७ (साि) ददन पदछ अको ७ (साि) ददनसम्म आर्ोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हे ना सदकने व्यहोरा जानकारी
गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ११३९/०७८–७९
मिम िः २०७९।०३।१५
आर्ोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७९/०७८-७९ (िमहला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प. दििीर् श्रेणी, उपसदचव वा सो सरह
पदको माग पद संख्या १ (एक) का लादग दलखखि परीक्षाबाट अन्तवाा िााको लादग छनौट भएका ३ (िीन) जना उम्मेदवारहरुको
दमदि २०७९।०३।१४ गिे अन्तवाा िाा संचालन भएकोमा अन्तवाािाामा उपखथिि ३ (िीन) जना उम्मेदवारहरुको अन्तवाा िाा , In Basket
Exercise र दलखखि परीक्षा समेिको प्राप्ताङ्कको आधारमा दे हार् बमोदजमको र्ोग्यिाक्रम कार्म हुन आएकोले थिार्ी
दनर्ु खिको लादग संर्ीर् मादमला ििा सामान्य प्रशासन मन्त्रालर्मा दसफाररश गने गरी दमदि २०७९।०३।१५ मा दनणार् भएको हुाँ दा
सम्बखिि सबैको जानकारीको लादग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७००६० रचना प्रधान

ठे गाना

चन्द्रादगरी-१५, काठमाडौं

बाबु /आिाको नाि

बद्रीनारार्ण/मैर्ााँ

बाजेको नाि

चन्द्रबहादु र

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७००३० लक्ष्मी सुवेदी

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

ठे गाना

छत्रकोट-२, गुल्मी

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

कृष्णलाल/मना

बाजेको नाि

धनपदि

(केशव शिाा )
उपसमचव

नोट :
र्स दवज्ञापनमा दलखखि परीक्षाबाट अन्तवाा िााको लादग छनौट भई अन्तवाािाामा सखम्मदलि भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तांक सम्बखिि उम्मेदवारले र्ो नदिजा
प्रकाशन भएको दमदिले ७ (साि) ददन पदछ अको ७ (साि) ददनसम्म आर्ोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हे ना सदकने व्यहोरा जानकारी
गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ११४०/०७८–७९
मिम िः २०७९।०३।१५
आर्ोगको मबज्ञापन नम्बर १६६८०/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प. दििीर् श्रेणी, उपसदचव वा सो सरह
पदको माग पद संख्या १ (एक) का लादग दलखखि परीक्षाबाट अन्तवाा िााको लादग छनौट भएका ५ (पााँ च) जना उम्मेदवारहरुको
दमदि २०७९।०३।१४ गिे अन्तवाा िाा संचालन भएकोमा अन्तवाािाामा उपखथिि ४ (चार) जना उम्मेदवारहरुको अन्तवाा िाा , In Basket
Exercise र दलखखि परीक्षा समेिको प्राप्ताङ्कको आधारमा दे हार् बमोदजमको र्ोग्यिाक्रम कार्म हुन आएकोले थिार्ी
दनर्ु खिको लादग संर्ीर् मादमला ििा सामान्य प्रशासन मन्त्रालर्मा दसफाररश गने गरी दमदि २०७९।०३।१५ मा दनणार् भएको हुाँ दा
सम्बखिि सबैको जानकारीको लादग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७००७८ ददलकुमार श्रेष्ठ

ठे गाना

उलााबारी-१, मोरङ

बाबु /आिाको नाि

छदवलाल/ददलकुमारी

बाजेको नाि

दशवनारार्ण

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

८७००२७ राजेश श्रेष्ठ

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

ठे गाना

हााँ सपोसा-२, सुनसरी

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

सोमप्रसाद/जानुका

बाजेको नाि

टे कबहादु र

(केशव शिाा )
उपसमचव

नोट :
र्स दवज्ञापनमा दलखखि परीक्षाबाट अन्तवाा िााको लादग छनौट भई अन्तवाािाामा सखम्मदलि भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तांक सम्बखिि उम्मेदवारले र्ो नदिजा
प्रकाशन भएको दमदिले ७ (साि) ददन पदछ अको ७ (साि) ददनसम्म आर्ोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हे ना सदकने व्यहोरा जानकारी
गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ११४१/०७८-७९
मिम िः २०७९।०३।१५
आर्ोगको मबज्ञापन नम्बर १६६७८/०७८-७९ (खुला), १६६७९/०७८-७९ (िमहला) र १६६८०/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल
लेखापरीक्षण सेवा, रा.प. दििीर् श्रेणी, उपसदचव वा सो सरह पदमा दमदि २०७९।०३।१५ मा दनर्ुखिका लादग दसफाररस भएका
उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तांकको आधारमा रहे को एकमुष्ट र्ोग्यिाक्रमको सूची दनम्नानुसार कार्म व्यहोरा सम्बखिि
सबैको जानकारीको लादग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
मसफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

खुला/सिावेशी

कमलराज अर्ााल

16678/078-79

खुला

८७००८०

कृष्णप्रसाद खनाल

16678/078-79

खुला

३

८७००७८

ददलकुमार श्रेष्ठ

16680/078-79

आ.ज.

४

८७००६०

रचना प्रधान

16679/078-79

मदहला

योग्य ाक्रि नं.

रोल नं .

१

८७००७५

२

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

उम्मे दवारको नाि थर

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

(केशव शिाा )
उपसमचव

कैमफय

