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 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ७४/07९-80, समस ाः 207९/0७/२४ 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 11302/077-78 (खलुा), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी 
(अप्राववसधक), लेखापाल माग पद संखया २ (दईु) का लासग सलइएको सलखख  परीक्षाबाट कम््यटुर सीप परीक्षण  था 
अन् वाा ााका लासग छनौट भएका 7 (सा ) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९/०७/21 ग े सञ्चालन भएको अन् वाा ाामा 
उपखथथ  भएका 7 (सा ) जना उम्मेदवारहरूको सलखख  परीक्षा, कम््यटुर सीप परीक्षण र अन् वाा ााको अंकसमे को कूल 
प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम हनु आएको योग्य ाक्रम बमोखजम सनम्नानसुारको कायाालयमा थथायी सनयखुिको लासग ससफाररस गने 
गरी समस  207९/0७/२४ मा सनणाय भएको हुुँदा सम्बखन्ध  सबैको जानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

ससफाररस योग्य ाक्रमाः 
यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम,थर/ 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस  गररएको  कायाालय 

१ ५२३५३ २१००४० 
रमी  कणा 
सत्रयगुा-12, उदयपरु 

सखुशलकुमार/ 

पसुन ादेवी 
शभुनारायण 

श्री कोष  था लेखा 
सनयन्त्रक कायाालय, सलााही 

2 ६११५४१ १५१२७० 
ददपेशकुमार शमाा 
शवहदनगर-8, धनषुा 

रामचन्र/ 

ससरजी 
लखन 

श्री कोष  था लेखा 
सनयन्त्रक कायाालय, रौ हट 

 

 
 

वैकखपपक योग्य ाक्रमाः     

वै.यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. 
उम्मेदवारहरूको 

नाम, थर 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

1 ५७४१६० २६०७३३ हृदयराज यादव महागढीमाई-6, बारा 
रामजन्मप्रसाद/ 

वकसमनकली 
चन्रखज प्रसाद 

2 ३७७२० १५००३३ माधवराज न्यौपाने बददाबास-8, महोत्तरी बालकुमार/खेचरादेवी रत्नप्रसाद 

3 ८८९८३९ २११३९९ कृष्णकुमार साह सखुखपरु-2, ससराहा श्यामसनु्दर/लसल ादेवी जागेश्वर 

4 ५१०५१ १५००६४ ज्ञानेन्रकुमार यादव औरही-5, ससराहा रामनारायण/उम्दा पशुाराम 
 

 

.............................     ..............................      ............................ 
  (हका बहादरु रोका)           (कुमारप्रसाद कोइराला)    (कुलप्रसाद सापकोटा) 
   शाखा असधकृ                केन्रीय प्रस सनसध          उपसखचव 

 
नोटाः  
यस ववज्ञापनमा सलखख  परीक्षाबाट अन् वाा ााको लासग छनौट भई अन् वाा ाामा सखम्मसल  भएका उम्मदेवारहरूले 
प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्ध  उम्मदेवारले यो नस जा प्रकाशन भएको समस ले ७(सा ) ददनपसछ अको 
७(सा ) ददनसम्म आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा 
जानकारी गराइन्छ ।  

पनुश्च: ससफाररस पत्रको लासग समस  २०७९ मंससर 6 ग े कायाालय समयमा सम्पका  गनुाहनु जानकारी गराइन्छ। 
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