
यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७००११ श्यामकुमार शे्रष्ठ बुङकोट-६, गोरखा झलकबहादुर/मानकुमारी सन्तमान

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०००४ सुशिल अशिकारी बगनासकाली-२, पाल्पा घनराज/लक्ष्मीदेवी शललािर

यो.क्र.नं. रोल नं. बाबुको नाम बाजेको नाम

१ ८७००१५ ठाकुरप्रसाद महाप्रसाद

(योगराज पौडेल)

शाखा अधिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपसधिव

नोटः  

आयोगको धवज्ञापन नं. १७३४१/०७८-७९ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, कला समूह, छशवकला उपसमूह, रा.प.तृतीय शे्रणी,

छशवकार पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाशग शलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भएका ५ (पााँच) जना

उमे्मदवारहरुको शमशत २०७९।०६।११ गते अन्तवााताा संचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित ५ (पााँच) जना उमे्मदवारहरुको

अन्तवााताा , सामूशहक परीक्षण र शलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ांकको आिारमा देहाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले

थिायी शनयुखिको लाशग संघीय माशमला तिा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा शसफाररि गने गरी शमशत २०७९।०६।११ मा शनणाय

भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाशग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं. ३८२/०७९-८०

धमधतः  २०७९।०६।११

यस शवज्ञापनमा शलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मशलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो नशतजा प्रकािन भएको 

शमशतले ७ (सात) शदन पशछ अको ७ (सात) शदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सशकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

धसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

अस्थायी योग्यताक्रमः

उमे्मदवारको नाम थर

नशवन बराल

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७००१० रमेि शे्रष्ठ चन्द्राशगरी-६, काठमाडौं शदलबहादुर/राममाया चन्द्रबहादुर

(योगराज पौडेल)

शाखा अधिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपसधिव

नोटः  

धसफाररश योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत

यस शवज्ञापनमा शलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भई अन्तवााताामा सखम्मशलन भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखित उमे्मदवारले यो नशतजा प्रकािन 

भएको शमशतले ७ (सात) शदन पशछ अको ७ (सात) शदनसम्म आयोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सशकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं. ३८३/०७९-८०

धमधतः  २०७९।०६।११

आयोगको धवज्ञापन नं. १७३४२/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, कला समूह, छशवकला उपसमूह, रा.प.तृतीय,

छशवकार पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाशग शलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भएका ३ (तीन) जना

उमे्मदवारहरुको शमशत २०७९।०६।११ गते अन्तवााताा संचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित ३ (तीन) जना उमे्मदवारहरुको

अन्तवााताा , सामूशहक परीक्षण र शलखखत परीक्षा समेतको प्राप्ांकको आिारमा देहाय बमोशजमको योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोले थिायी शनयुखिको लाशग संघीय माशमला तिा सामान्य प्रिासन मन्त्रालयमा शसफाररि गने गरी शमशत २०७९।०६।११

मा शनणाय भएको हुाँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लाशग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
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धमधतः  २०७९।०६।११

योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
धसफाररश गररएको 

धवज्ञापन नं.

खुला/ 

समावेशी
कैधफयत

१ ८७००११ श्यामकुमार शे्रष्ठ 17341/078-79 खुला

२ ८७००१० रमेि शे्रष्ठ 17342/078-79 आ.ज.

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत

(योगराज पौडेल)

शाखा अधिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपसधिव

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं. ३८४/०७९-८०

आयोगको धवज्ञापन नम्बर १७३४१/०७८-७९ (खुला) र १७३४२/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, कला  समूह,

छशवकला उपसमूह, रा.प.तृतीय शे्रणी, छशवकार पदमा शनयुखिका लाशग शसफाररि भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् गरेको

कूल प्राप्ांकको आिारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची शमशत २०७९।०६।११  को शनणायानुसार सम्बखित सबैको

जानकारीको लाशग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुिी: 
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