लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजर्ाज र्था सिफाररश महाशाखा

(अन्तवाजर्ाज र्था सिफाररश शाखा)
िूचना नं. ५४६/०७५-७६
समसर्िः २०७६।०३।०८
आयोगको सवज्ञापन नं. १६६८१/०७५-७६ (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण/व्यवस्थात्रपका संसद सेवा, रा.प.तृ तीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा असिकृर् वा
िो िरह पदको माग पद संख्या २० (बीस) का लात्रग त्रलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लात्रग छनौट भएका ५० (पचास) जना उम्मेदवारहरुको
त्रमत्रत २०७६।०३।०३ दे खख ०६ गतेसम्म अन्तवााताा संचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखस्थत ४८ (अठ् चालीस) जना उम्मेदवारहरुमध्ये रोल नं .
१३०९६८ का उम्मेदवार त्रव.नं. १६६७४।०७५-७६ मा त्रसफाररश भइसकेकोले बााँकी ४७ (सतचालीस) जना उम्मेदवारहरुको अन्तवाा ताा , सामूत्रहक
परीक्षण, सूचना प्रत्रवत्रध सीप परीक्षण र त्रलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तां कको आधारमा दे हाय बमोत्रजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी
त्रनयुखिको लात्रग योग्यताक्रम नं. २ का उम्मेदवारलाई संघीय संसद सत्रचवालयमा र अन्य उम्मे दवारहरुलाई संघीय मात्रमला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयमा त्रसफाररश गने गरी त्रमत्रत २०७६।०३।०८ मा त्रनणाय भएको हुाँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लात्रग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररश योग्यर्ाक्रमिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररश िेवा

१

१३२१९७ प्रविन काकी क्षेत्री

घोघनपुर-५, सप्तरी

प्रेमकुमार/सरस्वती

ओलकबहादु र

लेखापरीक्षण

२

१३०२२२ जयराम खड्का

त्रिपु रासुन्दरी-७, धात्रदङ्ग

गोपालबहादु र /तुलाकुमारी

नरबहादु र

व्यवस्थात्रपका संसद

३

१३००२० शिबजी खडका

भटौली-३, रामेछाप

त्रिलबहादु र /हस्तमाया

इन्द्रबहादु र

लेखापरीक्षण

४

१३३५२१ सनु नल बस्नेत

कंचनरुप-७, सप्तरी

गणेशबहादु र /त्रटकादे वी

नत्रलन्द्रबहादु र

लेखापरीक्षण

५

१३०५५९ वििेक काफ्ले

भद्रपु र-१०, झापा

कृष्णप्रसाद/त्रबना

बलभद्र

लेखापरीक्षण

६

१३२९६४ विनोद पाठक

बागलुङ्ग -१३, बाग्लुङ्ग

त्रभमप्रसाद/दे वी

टं कराज

लेखापरीक्षण

७

१३०७१७ चिरन्जीिी वि.सी.

वीरे न्द्रनगर-१०, सुखेत

शशीकुमार/हरर

लालत्रसं

लेखापरीक्षण

८

१३१५४१ शसजजना भण्डारी

त्रदगाम-८, गुल्मी

चन्द्रप्रसाद/त्रमनाकुमारी

हुमनाथ

लेखापरीक्षण

९

१३०४७५ बद्
ु चिमान निशमरे

धरान-१५, सुनसरी

पुष्पबहादु र/संत्रगता

रत्नबहादु र

लेखापरीक्षण

१०

१३१६१६ ददपकप्रसाद पन्थी

मात्रलका-२, गुल्मी

वेदप्रसाद/गीता

चन्द्रमत्रण

लेखापरीक्षण

११

१३०७४५ दे िीलाल यादि

मुिवलवा-७, रौतहट

त्रजतेन्द्रप्रसाद/कृष्णादे वी

दु खाभगत

लेखापरीक्षण

१२

१३३७५९ जीिनकुमार गौतम

तारकेश्वर-५, काठमािौं

होमनाथ/कमलादे वी

दाताराम

लेखापरीक्षण

१३

१३०६०७ विनोद खडका

सप्तकोशी-१, सप्तरी

रामबहादु र /जानुका

दानबहादु र

लेखापरीक्षण

१४

१३१८८२ तल
ु ाराम पोखरे ल

लालवन्दी-८, सलााही

ज्ञानबहादु र /िु त्रकन्द्रमाया

त्रिल्लीनाथ

लेखापरीक्षण

१५

१३३९३९ बबबता पोखरे ल

भरतपुर -१५, त्रचतवन

िण्डपाणी/सात्रविी

नारायणदत्त

लेखापरीक्षण

१६

१३१३४८ शभमबहादरु तामाङ

िराउनेपोखरी-१, काभ्रे

धनबहादु र /त्रपगां ई

मानकाजी

लेखापरीक्षण
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यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररश िेवा

१७

१३३९१३ डडलाराम खनाल

खन-७, अघााखााँची

दु गाा नारायण/नमकला

त्रहमलाल

लेखापरीक्षण

१८

१३१२७४ िम्भु गैरे

रे सुङ्गा-७, गुल्मी

बुखिराज/त्रवमला

लक्ष्मण

लेखापरीक्षण

१९

१३३४२७ नारायण न्यौपाने

छिदे व-७, अघााखााँ ची

केशौराज/सेती

हुतलाल

लेखापरीक्षण

२०

१३३३८४ प्रकाि खनाल

एलादी-६, स्याङ्जा

प्रजापती/त्रभमकुमारी

दाताराम

लेखापरीक्षण

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रमिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररश हुन िक्ने
िंभाव्य िेवा

१

१३०७९५ प्रबल पौडेल

भरतपुर -२, त्रचतवन

लक्ष्मण/कृष्णाकुमारी

त्रवत्रनमाधव

व्य. संसद

२

१३३०२२ कृष्णप्रसाद पन्थ

त्रदगाम-६, गुल्मी

तेजप्रसाद/नमादा

त्रचरत्रिवी

व्य. संसद

३

१३०९६५ लोकप्रसाद ढकाल

बााँ सगढी-८, बत्रदाया

भवकृष्ण/रुक्मणी

त्रवष्णुहरी

व्य. संसद

४

१३२६४५ रीना लम्साल

चापागाउाँ -६, लत्रलतपु र

कृष्णप्रसाद/गोमादे वी

टे कनाथ

व्य. संसद

५

१३१८८७ अवपल पन्त

भानु -४, तनहुाँ

त्रशवभि/त्रशवमाया

महात्रनत्रध

व्य. संसद

६

१३३२९३ पष्ु पलाल िमला

रतु वामाई-८, मोरङ्ग

हे मसागर/सीतादे वी

तुलसी

व्य. संसद

७

१३४१३५ रमेि ज्ञिाली

बदा घाट-१६, नवलपरासी

रामबहादु र /त्रवष्णुमाया

मोत्रतलाल

व्य. संसद

८

१३०७३९ सनु नल ढकाल

हे टौंिा-७, मकवानपु र

हररहर/गोमा

नन्दप्रसाद

व्य. संसद

९

१३१८९२ निराज अिस्थी

वेदकोट-९, कञ्चनपुर

त्रवजयदत्त/कलावती

रतनलाल

व्य. संसद

१०

१३०६९५ िान्न्त पौडेल

लत्रलतपुर -२५, लत्रलतपु र

प्रजापती/तारादे वी

खिु

व्य. संसद

११

१३१९५५ ददनहरी सापकोटा

कञ्चन-५, रुपन्दे ही

श्यामलाल/गौरादे वी

त्रहमलाल

व्य. संसद

१२

१३२७६२ रमेि िमाज

बाग्लु ङ्ग-११, बाग्लुङ्ग

त्रतलकप्रसाद/त्रहरादे वी

पदमलाल

व्य. संसद

१३

े र खड्का
१३०४४० दे बन्

नारायण-७, दै लेख

खगेन्द्रबहादु र /पदमकुमारी

दलबहादु र

व्य. संसद

१४

१३०९७२ गोविन्द निशमरे

गोदावरी-१३, लत्रलतपु र

ढु ण्डीराज/थाङ्ककुमारी

कृष्णप्रसाद

व्य. संसद

१५

१३१४७२ विजयराज िन्द

खानीखोला-२, सुखेत

लोकेन्द्रबहादु र /शत्रमाला

दलबहादु र

व्य. संसद

१६

१३१४३५ कृष्ण गौतम

बदा घाट-४, नवलपरासी पत्रिम

चोलानन्द/चन्द्रा

पदं पाणी

व्य. संसद

१७

े ी
१३१०५८ प्रनतज्ञा सि
ु द

मूलपानी-४, काठमािौं

गोत्रवन्दप्रकाश/त्रवष्णुदेवी

हररप्रसाद

व्य. संसद

१८

१३१४७५ कमलबहादरु िाही

पञ्चदे वल त्रवनायक-३, अछाम

सुरतबहादु र /दे वीसरा

भूपती

व्य. संसद

१९

१३१९८८ इश्िर बस्याल

मालुङ्गा-१, स्याङ्जा

नमोनारायण/रामकुमारी

गोपीकृष्ण

व्य. संसद

२०

१३०७१६ हेमन्त पौडेल

कोहलपु र-१०, बााँके

भीमप्रसाद/त्रदघाकुमारी

हररलाल

२१

१३१२३४ नर राित

सकीदे उ-५, हुम्ला

त्रवरवान/बुटुकला

रामे

व्य. संसद

२२

१३२८०० िंकरबहादरु बोहरा

कोटपेटरा-३, बैतिी

दम्मो/गौरा

गोरे

व्य. संसद
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लेखापरीक्षण/व्य.
संसद
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यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररश िेवा

२३

१३२१८० हुमप्रसाद पौडेल

ओखरकोट-९, प्यूठान

त्रचन्तामणी/लालमती

दलु

व्य. संसद

२४

१३१३८३ भविश्िर पोखरे ल

पटौटी-६, अघााखााँ ची

रामनाथ/धनकला

वसन्त

व्य. संसद

अस्थायी योग्यर्ाक्रमिः
क्र. िं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

बाजेको नाम

बाबुको नाम

१

१३१०३० सखन्दप सापकोटा

गोकुलप्रसाद

त्रमिप्रसाद

२

१३४२७० प्रमोद खनाल

श्यामप्रसाद

सोमनाथ

३

१३२१५९ रमेश थापा

हररबहादु र

फत्तबहादु र

_____________
(दे वेन्द्र शमाज )
शाखा असिकृर्

_____________
(सवष्णु पौडे ल )
शाखा असिकृर्

_______________
(रमेश मैनाली)
उपिसचव

नोटिः
यस त्रवज्ञापनमा त्रलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लात्रग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मत्रलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उम्मे दवारले यो नत्रतजा प्रकाशन भएको
त्रमत्रतले ७ (िार्) त्रदन पत्रछ अको ७ (िार्) त्रदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सत्रकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजर्ाज र्था सिफाररश महाशाखा

(अन्तवाजर्ाज र्था सिफाररश शाखा)
िूचना नं. ५४७/०७५-७६
समसर्िः २०७६।०३।०८
आयोगको सवज्ञापन नं. १६६८२/०७५-७६ (मसहला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृ तीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा असिकृर् वा िो िरह
पदको माग पद संख्या ६ (छ) का लात्रग त्रलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लात्रग छनौट भएका १४ (चौध) जना उम्मेदवारहरुको त्रमत्रत
२०७६।०३।०३ दे खख ०६ गतेसम्म अन्तवााताा संचालन भएकोमा अन्तवाा ताा मा उपखस्थत १३ (ते ह्र) जना उम्मेदवारहरुमध्ये रोल नं . १३३९३९ र
१३१५४१ का उम्मेदवारहरु त्रव.नं. १६६८१।०७५-७६ (खुला) तफा त्रसफाररश भइसकेकाले बााँ की ११ (एघार) जना उम्मेदवारहरुको अन्तवाा ताा ,
सामूत्रहक परीक्षण, सूचना प्रत्रवत्रध सीप परीक्षण र त्रलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोत्रजमको योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोले स्थायी त्रनयुखिको लात्रग संघीय मात्रमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा त्रसफाररश गने गरी त्रमत्रत २०७६।०३।०८ मा त्रनणा य भएको
हुाँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लात्रग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररश योग्यर्ाक्रमिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररश िेवा

१

१३१२२७ ननरा काफ्ले

उरामपोखरा-९, पवात

पुण्यप्रसाद/त्रिलकुमारी

छत्रवलाल

लेखापरीक्षण

२

१३०४५९ अननताकुमारी थापा

हररपु र-८, सलााही

कणाबहादु र /शोभा

गणेशबहादु र

लेखापरीक्षण

३

१३३४१६ रन्स्मता शसंखडा

सल्यानकोट-८, धात्रदङ्ग

कुलप्रसाद/तुलसी

नुपुरमणी

लेखापरीक्षण

४

१३१०१२ िशमजलाकुमारी बढ
ु ाथोकी

धुकौली-३, सलााही

प्रहलाद/तेजकुमारी

दलबहादु र

लेखापरीक्षण

५

१३२३४७ शमना लामा

हे टौंिा-४, मकवानपु र

रामबहादु र /मन्जु

रुद्रबहादु र

लेखापरीक्षण

६

१३२६१८ गीता पन्थी

मदाने -७, गुल्मी

रामचन्द्र/जमुना

त्रनलकण्ठ

लेखापरीक्षण

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रमिः
क्र. िं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाजेको नाम

बाबु /आमाको नाम

१

१३१८६० सनु नता भण्डारी

धुकोट रजस्थल-३, गुल्मी

त्रशवलाल/जानका

धत्रनश्वर

२

१३०४४५ अमत
ृ ा पन्थी

चन्द्रात्रगरी-१२, काठमािौं

गोपालप्रसाद/लक्ष्मी

ओमप्रसाद

३

१३१०४५ रे खाकुमारी ररजाल

फलेवास-९, पवात

त्रिलबहादु र /ज्योतीकुमारी

अत्रवरबहादु र

४

१३०७५१ लक्ष्मी पाठक

हे टौंिा-११, मकवानपु र

यज्ञप्रसाद/पावाती

खिानन्द

५

१३१९७९ अननता बोहरा

पु तलीबजार-६, स्याङ्जा

गंगाबहादु र /त्रमठु

हररबहादु र

_____________
(दे वेन्द्र शमाज )
शाखा असिकृर्

_____________
(सवष्णु पौडे ल )
शाखा असिकृर्

_______________
(रमेश मैनाली)
उपिसचव

नोटिः
यस त्रवज्ञापनमा त्रलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लात्रग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मत्रलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उम्मे दवारले यो नत्रतजा प्रकाशन भएको
त्रमत्रतले ७ (िार्) त्रदन पत्रछ अको ७ (िार्) त्रदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सत्रकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तिाजताज तथा शसफाररि िाखा

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजर्ाज र्था सिफाररश महाशाखा

(अन्तवाजर्ाज र्था सिफाररश शाखा)
िूचना नं. ५४८/०७५-७६
समसर्िः २०७६।०३।०८
आयोगको सवज्ञापन नं. १६६८३/०७५-७६ (आ.ज.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृ तीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा असिकृर् वा िो िरह
पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लात्रग त्रलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लात्रग छनौट भएका ११ (एघार) जना उम्मेदवारहरुको त्रमत्रत
२०७६।०३।०३ दे खख ०६ गतेसम्म अन्तवााताा संचालन भएकोमा अन्तवाा ताा मा उपखस्थत ११ (एघार) जना उम्मेदवारहरुमध्ये रोल नं . १३१३४८ का
उम्मेदवार त्रव.नं. १६६८१।०७५-७६ (खुला) तफा र रोल नं. १३०४५९ र १३२३४७ का उम्मेदवारहरु त्रव.नं. १६६८२।०७५-७६ (मत्रहला) तफा
त्रसफाररश भइसकेकाले बााँकी ८ (आठ) उम्मेदवारहरुको अन्तवााताा , सामूत्रहक परीक्षण, सूचना प्रत्रवत्रध सीप परीक्षण र त्रलखखत परीक्षा समेतको
प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोत्रजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी त्रनयु खिको लात्रग संघीय मात्रमला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयमा त्रसफाररश गने गरी त्रमत्रत २०७६।०३।०८ मा त्रनणा य भएको हुाँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लात्रग यो सूचना प्रकाशन गररएको
छ।
सिफाररश योग्यर्ाक्रमिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररश िेवा

१

१३२०३६ ताराबहादरु राइज

कानेपोखरी-५, मोरङ्ग

मत्रनकुमार/मत्रनमाया

त्रवखाबहादु र

लेखापरीक्षण

२

१३२९०७ ननमेि राई

आमदोक-४, भोजपुर

जयनारायण/शारदा

गोरमान

लेखापरीक्षण

३

१३०९५७ िक्र
ु राज तामाङ्ग

त्रहत्रलहाङ्-१, पााँचथर

खिकप्रसाद /सरीमाया

पूणाबहादु र

लेखापरीक्षण

४

१३३७१९ रीमबहादरु ठाडा

वीरे न्द्रनगर-१२, सुखेत

त्रमनबहादु र /शान्तीकुमारी

यामबहादु र

लेखापरीक्षण

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रमिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाजेको नाम

बाबु /आमाको नाम

१

ज िौिरी
१३०००१ अजुन

सुनवल-१२, नवलपरासी

भालुवा/गोलरी

गोपाली

२

१३०४७३ हेम गरु
ु ङ्ग

पथरी शत्रनिरे -४, मोरङ्ग

मानबहादु र /धनमाया

कणाबहादु र

३

१३३२२६ ददनेि माझी

सुगरखाल-९, कैलाली

प्रसादे /चन्द्रादे वी

गखिरे

४

१३३७३४ रोशमका राई

त्रिकुवा-४, खोटाङ्ग

टमबहादु र /तेजमाया

बाघत्रसं

_____________
(दे वेन्द्र शमाज )
शाखा असिकृर्

_____________
(सवष्णु पौडे ल )
शाखा असिकृर्

_______________
(रमेश मैनाली)
उपिसचव

नोटिः
यस त्रवज्ञापनमा त्रलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लात्रग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मत्रलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उम्मे दवारले यो नत्रतजा प्रकाशन भएको
त्रमत्रतले ७ (िार्) त्रदन पत्रछ अको ७ (िार्) त्रदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सत्रकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तिाजताज तथा शसफाररि िाखा

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजर्ाज र्था सिफाररश महाशाखा

(अन्तवाजर्ाज र्था सिफाररश शाखा)
िूचना नं. ५४९/०७५-७६
समसर्िः २०७६।०३।०८
आयोगको सवज्ञापन नं. १६६८४/०७५-७६ (मिेशी), नेपाल लेखापरीक्षण र व्यवस्थात्रपका संसद सेवा, रा.प.तृ तीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा
असिकृर् वा िो िरह पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लात्रग त्रलखखत परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लात्रग छनौट भएका १४ (चौध) जना
उम्मेदवारहरुको त्रमत्रत २०७६।०३।०३ दे खख ०६ गतेसम्म अन्तवाा ताा संचालन भएकोमा अन्तवाा ताा मा उपखस्थत १४ (चौध) जना उम्मेदवारहरुमध्ये
रोल नं. १३०७४५ का उम्मेदवार त्रव.नं. १६६८१।०७५-७६ (खुला) तफा त्रसफाररश भइसकेकाले बााँकी १३ (ते ह्र) उम्मे दवारहरुको अन्तवाा ताा ,
सामूत्रहक परीक्षण, सूचना प्रत्रवत्रध सीप परीक्षण र त्रलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोत्रजमको योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोले स्थायी त्रनयुखिको लात्रग योग्यताक्रम नं. १ का उम्मेदवारलाई संघीय संसद सत्रचवालयमा र अन्य उम्मे दवारहरुलाई संघीय मात्रमला तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा त्रसफाररश गने गरी त्रमत्रत २०७६।०३।०८ मा त्रनणाय भएको हुाँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लात्रग यो सूचना
प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररश योग्यर्ाक्रमिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररश िेवा

१

१३१३४५ अशमतकुमार यादि

कटहररया-५, रौतहट

रामाज्ञाप्रसाद/शैलदे वी

सवाजीत

व्यवस्थात्रपका संसद

२

१३०७२२ नियि
ु ककुमार जयसिाल

त्रवष्णु -३, सलााही

रामएकवाल/रात्रधकादे वी

कत्रपलदे व

लेखापरीक्षण

३

१३०४४८ मनोहरप्रसाद गप्ु ता

मोत्रतसर-३, बारा

शिु प्रसाद/सुत्रनतादे वी

गोपाल

लेखापरीक्षण

४

१३०७४८ ललनप्रसाद यादि

वीरगंज-३१, पसाा

रामआश्रय/त्रसगांररया

जगरनाथ

लेखापरीक्षण

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रमिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररश हुन िक्ने
िंभाव्य िेवा

१

१३१८५३ अनाशमका रौननयार

वीरगंज-१९, पसाा

कामेश्वरप्रसाद/त्रमनादे वी

रामस्वरुप

व्य. संसद

२

१३१६४१ तल
ु सीप्रसाद िौिरी

कोहल्वी-५, बारा

रामअयोध्या /पासपत्रत

सुखराम

व्य. संसद

३

१३१०४० दीपेन्र िौरशसया

ईटहवाा कट्टी-६, महोत्तरी

कामेश्वर/मंजुदेवी

सोनेलाल

व्य. संसद

४

१३२६४१ बबवपनकुमार ठाकुर

इटहवाा कट्टी-८, महोत्तरी

त्रवरे न्द्र/बच्चीदे वी

चन्दे श्वर

व्य. संसद

५

१३३२६८ सशु िलकुमार साह

औरही-७, सलााही

गणेश/त्रनमालाकुमारी

भदै

व्य. संसद

६

१३०७८१ अििककिोर िौिरी

उमजन-३, बारा

शिु प्रसाद/झगिीदे वी

चतुरी

व्य. संसद

७

१३०५१७ शमचथलेिकुमार मेहता

दे वानगंज -१, सुनसरी

रामप्रसाद/सकुनदे वी

जनक

८

१३१९५१ रे िमा महतो

वीरगंज-१४, पसाा

प्रहलाद/ज्ञानीदे वी

कौलेश्वर

९

१३२४५९ नविनकुमार िमाज

लहान-२४, त्रसराहा

भागवत/त्रबमलादे वी

महे श

_____________
(दे वेन्द्र शमाज )
शाखा असिकृर्

_____________
(सवष्णु पौडे ल )
शाखा असिकृर्

लेखापरीक्षण/ व्य.
संसद
लेखापरीक्षण/ व्य.
संसद
व्य. संसद

_______________
(रमेश मैनाली)
उपिसचव

नोटिः
यस त्रवज्ञापनमा त्रलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लात्रग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मत्रलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उम्मे दवारले यो नत्रतजा प्रकाशन भएको
त्रमत्रतले ७ (िार्) त्रदन पत्रछ अको ७ (िार्) त्रदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सत्रकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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अन्तिाजताज तथा शसफाररि िाखा

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजर्ाज र्था सिफाररश महाशाखा

(अन्तवाजर्ाज र्था सिफाररश शाखा)
िूचना नं. ५५०/०७५-७६
समसर्िः २०७६।०३।०८
आयोगको सवज्ञापन नं. १६६८५/०७५-७६ (दसलर्), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृ तीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अत्रधकृत वा सो सरह पदको
माग पद संख्या २ (दु ई) का लात्रग त्रलखखत परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लात्रग छनौट भएका ४ (चार) जना उम्मेदवारहरुको त्रमत्रत २०७६।०३।०३
दे खख ०६ गतेसम्म अन्तवााताा संचालन भएकोमा अन्तवाा ताा मा उपखस्थत ४ (चार) जना उम्मेदवारहरुको अन्तवाा ताा , सामूत्रहक परीक्षण, सूचना
प्रत्रवत्रध सीप परीक्षण र त्रलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोत्रजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी त्रनयु खिको
लात्रग संघीय मात्रमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा त्रसफाररश गने गरी त्रमत्रत २०७६।०३।०८ मा त्रनणाय भएको हुाँ दा सम्बखित सबैको
जानकारीको लात्रग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररश योग्यर्ाक्रमिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु /आमाको नाम

बाजेको नाम

सिफाररश िेवा

१

१३१०७८ िनश्याम बसेल

त्रशवालय-९, पवात

त्रशवलाल/कमलादे वी

रत्नबहादु र

लेखापरीक्षण

२

१३३३९५ ममता बब.क.

सौरपानी-३, गोरखा

बुखिबल/सन्तमाया

पलत्रसङ

लेखापरीक्षण

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रमिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाजेको नाम

बाबु /आमाको नाम

१

१३३७१२ मनोजकुमार महारा

त्रनगौल-९, महोत्तरी

दे वनारायण/शान्तीदे वी

त्रबरक्ष

२

१३३०६० बबनम पररयार

आाँ धीखोला-६, स्याङ्जा

चोलबहादु र /त्रटकादे वी

पंचे

_____________
(दे वेन्द्र शमाज )
शाखा असिकृर्

_____________
(सवष्णु पौडे ल )
शाखा असिकृर्

_______________
(रमेश मैनाली)
उपिसचव

नोटिः
यस त्रवज्ञापनमा त्रलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लात्रग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मत्रलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उम्मे दवारले यो नत्रतजा प्रकाशन भएको
त्रमत्रतले ७ (िार्) त्रदन पत्रछ अको ७ (िार्) त्रदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सत्रकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

Page 7 of 8

अन्तिाजताज तथा शसफाररि िाखा

लोक िेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजर्ाज र्था सिफाररश महाशाखा

(अन्तवाजर्ाज र्था सिफाररश शाखा)
िूचना नं. ५५१/०७५-७६
समसर्िः २०७६।०३।०८
आयोगको सवज्ञापन नं. १६६८६/०७५-७६ (अपांग), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृ तीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अत्रधकृत वा सो सरह पदको
माग पद संख्या १ (एक) का लात्रग त्रलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लात्रग छनौट भएका ५ (पााँ च) जना उम्मेदवारहरुको त्रमत्रत २०७६।०३।०३
दे खख ०६ गतेसम्म अन्तवााताा संचालन भएकोमा अन्तवाा ताा मा उपखस्थत ५ (पााँ च) जना उम्मेदवारहरुमध्ये रोल नं . १३३४२७ र १३१३४८ का
उम्मेदवारहरु त्रव.नं. १६६८१।०७५-७६ (खुला) तफा त्रसफाररश भइसकेकाले बााँ की ३ (तीन) जना उम्मेदवारहरुको अन्तवााताा , सामूत्रहक
परीक्षण, सूचना प्रत्रवत्रध सीप परीक्षण र त्रलखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा दे हाय बमोत्रजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएको ।ले
स्थायी त्रनयुखिको लात्रग संघीय मात्रमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा त्रसफाररश गने गरी त्रमत्रत २०७६।०३।०८ मा त्रनणाय भएको हुाँ दा
सम्बखित सबैको जानकारीको लात्रग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
सिफाररश योग्यर्ाक्रमिः
यो.क्र.नं.

१

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

१३२९५६ नविन अचिकारी

ठे गाना
लालवन्दी-७, सलााही

बाबु /आमाको नाम
अत्रजतकुमार/इखन्दरादे वी

बाजेको नाम
गभालाल

सिफाररश िेवा
लेखापरीक्षण

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रमिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

ठे गाना

बाजेको नाम

बाबु /आमाको नाम

१

१३२६३९ वपताम्बर न्यौपाने

ठािा-५, अघााखााँ ची

त्रमिलाल/गुनकला

त्रतलकराम

२

ज हादरु ओली
१३१२६५ दग
ु ब

मुत्रसकोट-४, रुकुम

बेदराम/पत्रविा

खलबहादु र

_____________
(दे वेन्द्र शमाज )
शाखा असिकृर्

_____________
(सवष्णु पौडे ल )
शाखा असिकृर्

_______________
(रमेश मैनाली)
उपिसचव

नोटिः
यस त्रवज्ञापनमा त्रलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लात्रग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मत्रलन भएका उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उम्मे दवारले यो नत्रतजा प्रकाशन भएको
त्रमत्रतले ७ (िार्) त्रदन पत्रछ अको ७ (िार्) त्रदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सत्रकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

Page 8 of 8

अन्तिाजताज तथा शसफाररि िाखा

