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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ८७०११६ विश्िास पोखरेल टंकीसिनवारी-२, मोरङ अचुतानन्द/मैना सवरमणी

२ ८७०००८ हररशकंर महतो कौडेना-१, िर्ााही रामएकवार्/प्रसमर्ादेवी जनक

३ ८७०४४० दििस काकी तानिेन-३, पाल्पा पदमबहादुर/िररता िम्मरबहादुर

(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

नोटिः  

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 

यि सवज्ञापनमा सर्खित परीक्षाबाट अन्तवाातााको र्ासि छनौट भई अन्तवााताामा िखम्मसर्न भएका उमे्मदवारहरुरे् प्राप्त िरेको कूर् प्राप्ताङ्क िम्बखित उमे्मदवाररे् यो नसतजा प्रकाशन 

भएको समसतरे् ७ (सा ) सदन पसछ अको ७ (सा ) सदनिम्म आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना िसकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७८६/०७८-७९

आयोिको मवज्ञापन नं. १७३१८/०७७-७८ (खुला), नेपार् सवसवध िेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), कम्प्युटर इसिसनयर पदको

माि पद िंख्या ४ (चार) का र्ासि सर्खित परीक्षाबाट अन्तवाातााको र्ासि छनौट भएका ३ (तीन) जना उमे्मदवारहरुको समसत

२०७८।१२।१६ िते अन्तवााताा िंचार्न भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित ३ (तीन) जना उमे्मदवारहरुको अन्तवााताा , िामूसहक

परीक्षण र सर्खित परीक्षा िमेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोसजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोरे् थिायी

सनयुखिको र्ासि िंघीय मासमर्ा तिा िामान्य प्रशािन मन्त्रार्यमा सिफाररश िने िरी समसत २०७८।१२।१६ मा सनणाय भएको

हुुँदा िम्बखित िबैको जानकारीको र्ासि यो िूचना प्रकाशन िररएको छ ।

मसफाररश योग्य ाक्रििः
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(मबजय गौ ि)

शाखा अमिकृ 

(केशव शिाा)

उपसमिव

लोक सेवा आयोग
अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

सूिना नं.  ७८७/०७८-७९

आयोिको मवज्ञापन नं. १७३२१/०७७-७८ (ििेशी), नेपार् सवसवध िेवा, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), कम्प्युटर इसिसनयर पदको

माि पद िंख्या १ (एक) का र्ासि सर्खित परीक्षाबाट अन्तवाातााको र्ासि छनौट भएका १ (एक) जना उमे्मदवारको समसत

२०७८।१२।१६ िते अन्तवााताा िंचार्न भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित रोर् नं. ८७०००८ का उमे्मदवार सवज्ञापन नं.

१७३१८।०७७-७८ (िुर्ा) तफा  सिफाररश भइिकेकोरे् यो सवज्ञापनमा सिफाररशका र्ासि कुनै पसन उमे्मदवार बाुँकी

नरहेको व्यहोरा समसत २०७८।१२।१६ को सनणायानुिार िम्बखित िबैको जानकारीको र्ासि यो िूचना प्रकाशन िररएको छ ।

(देवेन्द्र शिाा)

शाखा अमिकृ 
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