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

१ ८७०१३५ रामकृष्ण भेटुवाल शिवपुरी-८, नुवाकोट श्यामप्रसाद/साशवत्री नेत्रराज

२ ८७०११६ शिनय चौरेल शजतपुर शसमरा-१७, िारा इन्किहादुर/चन्द्रकला शिलिहादुर

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

१ ८७००७२ सुशिल रावल धनगढी-४, कैलाली शजतेन्द्रिहादुर/गौरी मानशसिं

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

१ ८७००९४ शटकाराज कृष्णराज

(योगराज पौडेल)

शाखा अधिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपसधिव

नोटः  

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत

यस शवज्ञापनमा शलखित परीक्षािाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भई अन्तवााताामा सखिशलन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नशतजा प्रकािन 

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

धसफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

अस्थायी योग्यताक्रमः

उमे्मदवारको नाम थर

शिवििंकर न्यौपाने

आयोगको धवज्ञापन नं. १७३४५/०७८-७९ (खुला), सिंघीय सिंसद सेवा, सूचना प्रशवशध समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी, कम्प्युटर

प्रोगामर पदको माग पद सिंख्या २ (दुई) का लाशग शलखित परीक्षािाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भएका ५ (पााँच) जना

उिेदवारहरुको शमशत २०७९।०६।११ गते अन्तवााताा सिंचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित ५ (पााँच) जना उिेदवारहरुको

अन्तवााताा , सामूशहक परीक्षण र शलखित परीक्षा समेतको प्राप्तािंकको आधारमा देहाय िमोशजमको योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोले थिायी शनयुखिको लाशग सिंघीय सिंसद सशचवालयमा शसफाररि गने गरी शमशत २०७९।०६।१२ मा शनणाय भएको हुाँदा

सम्बखित सिैको जानकारीको लाशग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं. ३९५/०७९-८०

धमधतः  २०७९।०६।१२
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(योगराज पौडेल)

शाखा अधिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपसधिव

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं. ३९६/०७९-८०

धमधतः  २०७९।०६।१२

आयोगको धवज्ञापन नं. १७३४६/०७८-७९ (मधहला), सिंघीय सिंसद सेवा, सूचना प्रशवशध समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), कम्प्युटर

प्रोगामर पदको माग पद सिंख्या १ (एक) का लाशग शलखित परीक्षािाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भएका १ (एक) जना

उिेदवारको शमशत २०७९।०६।११ गते अन्तवााताा सिंचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित  १ (एक) जना उिेदवार शवज्ञापन निं.

१७३२७।०७८-७९ मा शसफाररि भइसकेकाले यो शवज्ञापनमा शसफाररिका लाशग कुनै पशन उिेदवार िााँकी नरहेको व्यहोरा

सम्बखित सिैको जानकारीको लाशग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०१२८ शनश्छल शे्रष्ठ तानसेन-६, पाल्पा शनमाल/रेणुका पुरुषोत्तमलाल

(योगराज पौडेल)

शाखा अधिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपसधिव

नोटः  

धसफाररश योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा अधिकृत

यस शवज्ञापनमा शलखित परीक्षािाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भई अन्तवााताामा सखिशलन भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखित उिेदवारले यो नशतजा प्रकािन 

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

लोक सेवा आयोग
अन्तवााताा तथा धसफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा धसफाररश शाखा)

सूिना नं. ३९७/०७९-८०

धमधतः  २०७९।०६।१२

आयोगको धवज्ञापन नं. १७३४७/०७८-७९ (आ.ज.), सिंघीय सिंसद सेवा, सूचना प्रशवशध समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (प्रा.), कम्प्युटर

प्रोगामर पदको माग पद सिंख्या १ (एक) का लाशग शलखित परीक्षािाट अन्तवाातााको लाशग छनौट भएका १ (एक) जना

उिेदवारको शमशत २०७९।०६।११ गते अन्तवााताा सिंचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपखथित १ (एक) जना उिेदवारको

अन्तवााताा , सामूशहक परीक्षण र शलखित परीक्षा समेतको प्राप्तािंकको आधारमा देहाय िमोशजमको योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोले थिायी शनयुखिको लाशग सिंघीय सिंसद सशचवालयमा शसफाररि गने गरी शमशत २०७९।०६।१२ मा शनणाय भएको हुाँदा

सम्बखित सिैको जानकारीको लाशग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
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धमधतः  २०७९।०६।१२

योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
धसफाररश गररएको 

धवज्ञापन नं.

खुला/ 

समावेशी
कैधफयत

१ ८७०१३५ रामकृष्ण भेटुवाल 17345/078-79 िुला

२ ८७०११६ शिनय चौरेल 17345/078-79 िुला

३ ८७०१२८ शनश्छल शे्रष्ठ 17347/078-79 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. ३९८/०७९-८०

आयोगको धवज्ञापन नम्बर १७३४५/०७८-७९ (खुला) र १७३४७/०७८-७९ (आ.ज.), सिंघीय सिंसद सेवा, सूचना

प्रशवशध समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी, कम्प्युटर प्रोगामर पदमा शनयुखिका लाशग शसफाररि भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको

कूल प्राप्तािंकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची शमशत २०७९।०६।१२ को शनणायानुसार सम्बखित सिैको

जानकारीको लाशग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सुिी: 
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