
क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम
ससफाररश भएको 

सेवा/ समूह

१ १४१३३६ शैलेशराज ढ ुंगाना मुंगलसेन-६, अछाम शशवराज/शवस्नादेवी भोजराज प्रशासन/सा.प्र.

२ १५१०६९ सर्बदल शाही दह-७, जाजरकोट कालीर्हाद र/शसता धनर्हाद र प्रशासन/सा.प्र.

३ १४१८४९ स शनल ठक ल्ला शसदे्धश्वर-६, अछाम जगतर्हाद र/पशवत्रा रामनाथ प्रशासन/सा.प्र.

४ १३९७५० र्रदान सेज वाल चन्दननाथ-३, ज म्ला खड्गर्हाद र/यसोदा कर्बर्हाद र प्रशासन/सा.प्र.

५ १४२४२९ कमलराज उपाध्याय रानीवन-५, अछाम शुंकरप्रसाद/प र्ाबदेवी हररप्रसाद प्रशासन/सा.प्र.

६ १३९७६६ र्सन्तर्हाद र शाही डााँडाफया-३, हुम्ला र्लर्हाद र/हक ब हकब धन प्रशासन/लेखा

क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम
ससफाररश हुन सके्न 

संभाव्य सेवा/समुह

१ १४०२०४ माधवक मार र् ढा साल्मा-८, जाजरकोट जैशसुं/कााँसी करशसुं सा.प्र.

२ १३९७०५ पे्रमर्हाद र र् ढथापा चन्दननाथ-३, ज म्ला चक्रर्हाद र/चन्द्रशसला टसीर्हाद र सा.प्र.

३ १३९०६८ देवेन्द्र शाह वैजनाथ-६, अछाम शवखबर्हाद र/खड्गदेवी पे्रमर्हाद र सा.प्र.

४ १४२६५५ जग्यलाल उपाध्याय मातबडी-१, वाज रा मदनराज/रामप्यारी परमानन्द सा.प्र./लेखा

५ १३८१२० कृष्णराज जोशी जयपृथ्वी-१४, र्झाङ नन्दराज/नन्दलक्ष्मी गोपीलाल सा.प्र./लेखा

६ १४४३८० रेमन्तर्हाद र खड्का गाज्रा-२, अछाम दानर्हाद र/पशवत्रादेशव कृशतशसुंह सा.प्र./लेखा

७ १४१४९४ सत्यराज जोशी मेलशवसौना-१, र्झाङ लशलतप्रसाद/ महेश्वरीदेवी चन्द्रदेव सा.प्र./लेखा

नोटः

  ___________

 (भागीरथा गैरे)

  शाखा अशधकृत

ससफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

यस शवज्ञापनमा शलखखत परीक्षार्ाट अन्तवाबताबको लाशग छनौट भई अन्तवाबताबमा सखिशलत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताुंक

सम्बखित उिेदवारले यो नशतजा प्रकाशन भएको शमशतले ७ शदन पशछ अको ७ शदन सि आयोगको Website:

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user र्ाट हेनब सशकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

   ___________

(क मारप्रसाद भण्डारी)

     शाखा अशधकृत

                           ___________

                        (ज्ञानेश्वर भट्टराई)

                              उपसशचव

आयोगको शर्ज्ञापन नम्बर १६५५०/०७२-७३ (शप.के्ष.), नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षर् सेवा, रा.प.तृतीय शे्रर्ी (अप्रा.), शाखा अशधकृत वा सो सरह

पदको माग पदसुंख्या ६ (छ) का लाशग शमशत २०७३।०५।२३ गते देखख २०७३।०६।१४ गतेसि शलइएको अन्तवाबताबमा उपखथथत उिेदवार सुंख्या १७

(सत्र) मधे्य १३ (तेह्र) को शलखखत परीक्षा, सूचना प्रशवशध सीप परीक्षर्, साम शहक परीक्षर्, शैशक्षक योग्यता र अन्तवाबताब समेतको प्राप्ताुंकर्ाट देहाय

र्मोशजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी शनय खिको लाशग  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा शसफाररश गने गरी शमशत २०७३।०६।२१ मा

शनर्बय भएको हुाँदा सम्बखित सरै्को जानकारीको लाशग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा ससफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा)

सूचना नं. २६१/०७३-७४

शमशतिः २०७३।०६।२१
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