
लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररस शााखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं. १४४ /०७९-८० 

                           सिस्िः - २०७९/११/२२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८५१/०७८-७९ (खुला), ,ेपाल प्रशाास, सेवा, सािान्य प्रशाास, सिूह, रा.प.न,ं. प्रा ि शे्रणी 

(नप्रासवसिक), ,ायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या ८ (आठ) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण 

र अन्तरवातााको  लागग छनौट भएका १८ (नठार) जना उमे्मदवारहरुमधे्य गमगत २०७९/११/१६ देखि १८ गतेसम्म संचालन भएको 

अन्तरवाताामा उपखथित १३ (्ेह्र) जना उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र न्तररवा्ााको औषत अंक समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय 

अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररस गने गरी गमगत २०७९/११/२२ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररस योग्य्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररस भएको कायाालय 

१.  ९६१८५७ ४५२३६९ 
गदपेशकुमार भाम 

छायाुँनाि रारा-४, मुगु 
राजबहादुर/रामकुशुम जाड  

श्री गजल्ला प्रशासन कायाालय, 

मुस्ताङ । 

२.  ९७५०३७ ४५२२१९ 
नगवन बसे्नत 

गोलन्जोर-१, गसिुली 
धरमबहादुर/कृष्णकुमारी लोकबहादुर  

श्री गोरिा दरबार हेरचाह 

अड्डा, गोरिा । 

३.  ४८४८७५ ४५३०८१ 
गदगलप अगधकारी 

अगजरकोट-५, गोरिा 
दतु्त/जमुना इन्द्रदत्त  

श्री मालपोत कायाालय, 

गोरिा । 

४.  १०२९९६३ ४५०४२९ 
सम्प्झना बराल 

पोिरा-२२, कास्की 
िडानन्द/नन्दकुमारी मनीराम 

श्री गोरिा दरबार हेरचाह 

अड्डा, गोरिा । 

५.  ४८८१६२ ४५३०७९ 
गबकाश पररयार 

व्यास-७, तनहुुँ 
गुनबहादुर/देवीमाया लक्षीमन 

श्री मालपोत कायाालय, 

लमजुङ । 

६.  ३१६७३ ४५११५६ 
सरस्वती पन्थी 

रेसुङ्गा-७, गुल्मी 
लेिनाि/लक्ष्मी गडल्लीराज 

श्री गजल्ला प्रशासन कायाालय, 

नवलपरासी (वसुपू) 

७.  ३३८०६५ ४५३५२० 
नारायण गतवारी 

सुन्दरबजार-४, लमजुङ 
ऋगषराम/वसुिरा ठाकुरप्रसाद 

श्री गोरिा दरबार हेरचाह 

अड्डा, गोरिा । 

८.  ६१५९८१ ४५२१२३ 
सुवास पौडेल 

आुँगधिोला-४, स्याङ्जा 
उमािर/बाटुली भुवानीशंकर  

श्री गजल्ला प्रशासन कायाालय, 

गोरिा । 
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वैकखिक योग्य्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. िास्टर आइडी रोल ,ं. 
उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ८९५२६७ ४५२५८७ 
गमत्रबिु रेग्मी 

गभरकोट-९, स्याङ्जा 
गंगाधर/टोपला उमापती 

२.  ९४४४०३ ५१०२१५ 
भरत रेग्मी 

कुश्मा-२, पवात 
टेकनाि/कृष्णदेवी भोलानाि 

३.  ८८७७४९ ४५२६४८ 
गनरज पाणे्ड 

तुलसीपुर-८, दाङ 
नबराज/गवषु्ण गवषु्णप्रसाद 

नस्ा ायी योग्य्ाक्रि: 

यो.क्र.,ं. िास्टर आइडी रोल ,ं. उमे्मदवारको ,ाि ा र  बाबुको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  १०९६९०२ ४५१३२१ सन्तोष पोिरेल रुद्रप्रसाद हुमानाि 

२.  ४९०९०२ ४५३०४६ अमरगसंह महरा गवरगसंह प्रतापगसंह 

  

  

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 (चेतनाि पोिरेल) (योगराज पौडेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्वाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं. १४५ /०७९-८० 

                           सिस्िः - २०७९/११/२२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८५२/०७८-७९ (िसहला), ,ेपाल प्रशाास, सेवा, सािान्य प्रशाास, सिूह, रा.प.न,ं. प्रा ि शे्रणी 

(नप्रासवसिक), ,ायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या २ (दुई) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण र 

अन्तरवातााको  लागग छनौट भएका ८ (आठ) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/११/१६ देखि १८ गतेसम्म संचालन भएको अन्तरवाताामा 

उपखथित ८ (आठ) जना उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र न्तररवा्ााको औषत अंक समेतको कुल 

प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय 

अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररस गने गरी गमगत २०७९/११/२२ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररस योग्य्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररस भएको कायाालय 

१.  ३४५१४४ ५१०४४५ 
गवन्दु सुबेदी 

कुश्मा-११, पवात 
इन्द्रप्रसाद/जीवन मोगतप्रसाद 

श्री मालपोत कायाालय, 

नवलपरासी (वसुपू)। 

२.  ९७६३४९ ४५२२२७ 
सुष्मा भण्डारी 

गल्याङ्-२, स्याङ्जा 
शोभाकर/गहरा मेघलाल  

श्री मालपोत कायाालय, 

वागलङ, स्याङ्जा। 

वैकखिक योग्य्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल ,ं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ९०२९९८ ४५२५१२ 
पगवत्रा सुवेदी 

फलेवास-९, पवात 
लेिनाि/लुमकुमारी गंगाप्रसाद 

२.  ११४४३३ ५१०५४४ 
सृजना शमाा रेग्मी 

फलेवास-३, पवात 
बलराम/गसतादेवी बलभद्र 

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 (चेतनाि पोिरेल) (योगराज पौडेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्वाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं. १४६ /०७९-८० 

                           सिस्िः - २०७९/११/२२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८५३/०७८-७९ (आ.ज.), ,ेपाल प्रशाास, सेवा, सािान्य प्रशाास, सिूह, रा.प.न,ं. प्रा ि शे्रणी 

(नप्रासवसिक), ,ायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण 

र अन्तरवातााको  लागग छनौट भएका ४ (चार) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/११/१६ देखि १८ गतेसम्म संचालन भएको अन्तरवाताामा 

उपखथित ४ (चार) जना उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र न्तररवा्ााको औषत अंक समेतको कुल 

प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले गनजहरुको रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय 

अनुसारको कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररस गने गरी गमगत २०७९/११/२२ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको 

जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररस योग्य्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररस भएको कायाालय 

१.  ९१५२५ ४५१८०९ 
गहमाल घती 

मागलका-२, गुल्मी 
गहराबहादुर/बालकुमारी धनबहादुर 

श्री गजल्ला हुलाक कायाालय, 

मुस्ताङ। 

वैकखिक योग्य्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल ,ं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ९५७९१५ ४५२३९८ 
यामबहादुर िापा 

बरेङ-२, बागलुङ 
गभमबहादुर/हररकला चन्द्रबहादुर  

२.  ४७६१९६ ४५३१०९ 
रमेश पुलामी 

गण्डकी-१, गोरिा 
पदमबहादुर/रनमाया भुरमान 

  

 

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 (चेतनाि पोिरेल) (योगराज पौडेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्वाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं. १४७ /०७९-८० 

                           सिस्िः - २०७९/११/२२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८५४/०७८-७९ (ििेशाी), ,ेपाल प्रशाास, सेवा, सािान्य प्रशाास, सिूह, रा.प.न,ं. प्रा ि शे्रणी 

(नप्रासवसिक), ,ायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण 

र अन्तरवातााको  लागग छनौट भएका ६ (छ) जना उमे्मदवारहरुमधे्य गमगत २०७९/११/१६ देखि १८ गतेसम्म संचालन भएको अन्तरवाताामा 

उपखथित ५ (पााँच) जना उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र न्तररवा्ााको औषत अंक समेतको कुल 

प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय अनुसारको 

कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररस गने गरी गमगत २०७९/११/२२ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लागग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररस योग्य्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररस भएको कायाालय 

१.  १०१५७१५ ४५३४५७ 
अजय दास 

गवरगंज-२३, पसाा 
सुरेश/सुदामा ठग  

श्री गजल्ला प्रशासन कायाालय, 

लमजुङ। 

वैकखिक योग्य्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल ,ं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ६१०२५१ ४५२८५३ 
कुशे कामती 

गसरहा-१०, गसरहा 
िेहरु/तेतरी सुबै  

२.  ६१८२७६ ४५२१२५ 
गजवछकुमार मुखिया 

गसरहा-७, गसरहा 
हररदेव/पानोदेवी बुगनया 

३.  ३१३२६४ ५१०२९५ 
बैजनाि राय यादव 

हररवन-१, सलााही 
गशवशंकर/गजवछी रामगसगकल 

  

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 (चेतनाि पोिरेल) (योगराज पौडेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्वाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररस शााखा) 

          फोनः  ०६१-४५३१४५,  फ्याक्सः  ०६१-४५३५०६,Website: www.psc.gov.np, Email: pokhara@psc.gov.np  

  
  

उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं. १४८ /०७९-८० 

                           सिस्िः - २०७९/११/२२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८५५/०७८-७९ (दसल्), ,ेपाल प्रशाास, सेवा, सािान्य प्रशाास, सिूह, रा.प.न,ं. प्रा ि शे्रणी 

(नप्रासवसिक), ,ायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण 

र अन्तरवातााको  लागग छनौट भएका ६ (छ) जना उमे्मदवारहरुको गमगत २०७९/११/१६ देखि १८ गतेसम्म संचालन भएको अन्तरवाताामा 

उपखथित ६ (छ) जना उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र न्तररवा्ााको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको 

आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय अनुसारको कायाालयमा थिायी 

गनयुखिको लागग गसफाररस गने गरी गमगत २०७९/११/२२ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ। 

ससफाररस योग्य्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररस भएको कायाालय 

१.  ८३८२८२ ५१०५२१ 
गाखन्दव गब.क. 

काठेिोला-३, बागलुङ 
छगबलाल/मनसरी नन्दलाल  

श्री गजल्ला प्रशासन कायाालय, 

मनाङ। 

वैकखिक योग्य्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल ,ं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  २९५२१३ ४५२१८४ 
सुवाश नेपाली 

राइनास-८, लमजुङ 
गवश्वराज/ईखन्दरा वुखिमान 

२.  ४८०२८४ ४५३०९९ 
मखन्जत अछामी 

सुन्दरबजार-२, लमजुङ 
सुकबहादुर/गसतादेवी श्यामबहादुर 

३.  ८८७९१८ ५१०१३० 
यामप्रसाद रसाइली 

तमानिोला-१, बागलुङ 
बोमबहादुर/गहमसरा धनबहादुर  

  

  

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 (चेतनाि पोिरेल) (योगराज पौडेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्वाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररस शााखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं. १४९ /०७९-८० 

                           सिस्िः - २०७९/११/२२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८५६/०७८-७९ (नपाङ्ग), ,ेपाल प्रशाास, सेवा, सािान्य प्रशाास, सिूह, रा.प.न,ं. प्रा ि शे्रणी 

(नप्रासवसिक), ,ायव सुब्बा वा सो सरह पदको माग पद संख्या १ (एक) का लागग गलईएको गलखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण 

र अन्तरवातााको  लागग छनौट भएका ५ (पााँच) जना उमे्मदवारहरुमधे्य गमगत २०७९/११/१६ देखि १८ गतेसम्म संचालन भएको 

अन्तरवाताामा उपखथित ४ (चार) जना उमे्मदवारहरुको सलखख् परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र न्तररवा्ााको औषत अंक समेतको 

कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्रािगमकताक्रम अनुसार देहाय अनुसारको 

कायाालयमा थिायी गनयुखिको लागग गसफाररस गने गरी गमगत २०७९/११/२२ मा गनणाय भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीको लागग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

ससफाररस योग्य्ाक्रििः             

यो.क्र.नं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल नं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि ससफाररस भएको कायाालय 

१.  ५५२३२० ४५२९१८ 
रगब पुन 

धवलागगरी-४, म्याग्दी 
केशलाल/हस्ता गजउने  

श्री ईलाका प्रशासन कायाालय, 

लोमन्थाङ, मुस्ताङ । 

वैकखिक योग्य्ाक्रि सूची 

यो.क्र.,ं. 
िास्टर 

आइडी 
रोल ,ं. 

उमे्मदवारको ,ाि ा र र 

ठेगा,ा 
बाबु/आिाको ,ाि बाजेको ,ाि 

१.  ४९६११६ ४५२९८८ 
अमृत पोखे्रल 

पुतलीबजार-१४, स्याङ्जा 
नन्दलाल/ख्यामकुमारी भुगमदत्त 

२.  १०८८१२५ ४५०३९१ 
युवराज पौडेल 

आुँगधिोला-४, स्याङ्जा 
एकनारायण/जसुदा गटकाराम  

३.  ७०९५३८ ४५१७५२ 
सुरेशकुमार शमाा 

बाुँसगढी-३, बगदाया 
गंगादत्त/ठगीसरा बालकृष्ण  

  

 

 

 

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 (चेतनाि पोिरेल) (योगराज पौडेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्वाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव 



लोक सेवा आयोग 

पोखरा कायाालय, पोखरा 
(प्रशाास,, न्तररवा्ाा ्ा ा ससफाररस शााखा) 
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एकिुष्ठ योग्य्ाक्रि सम्बन्धी सूच,ा 

सूच,ा ,ं.- १५०/०७९-८० 

                           सिस्िः - २०७९/११/२२ 

यस कायाालयको सवज्ञाप, ,ं. १२८५१-१२८५६/०७८-७९ (खुला ्ा ा सिावेशाी), ,ेपाल प्रशाास, सेवा, सािान्य प्रशाास, सिूह, 

रा.प.न,ं. प्रा ि शे्रणी (नप्रासवसिक), ,ायव सुब्बा वा सो सरह पदमा थिायी गनयुखिका लागग गसफाररस भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त 

गरेको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोगजमको  एकमुष्ठ योग्यताक्रम कायम भएकोले गमगत २०७९।११।२२ को गनणायानुसार सम्बखित 

सबैको जानकारीको लागग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 

एकिुष्ठ योग्य्ाक्रििः                      

यो.क्र. नं. िास्टर आईडी रोल नं. उमे्मदवारको ,ाि ा र  ससफाररस गररएको सवज्ञाप, ,ं. खुला/सिावेशाी 

१.  ९६१८५७ ४५२३६९ गदपेशकुमार भाम १२८५१/०७८-७९ िुला  

२.  ९७५०३७ ४५२२१९ नगवन बसे्नत १२८५१/०७८-७९ िुला  

३.  ४८४८७५ ४५३०८१ गदगलप अगधकारी १२८५१/०७८-७९ िुला  

४.  १०२९९६३ ४५०४२९ सम्प्झना बराल १२८५१/०७८-७९ िुला  

५.  ४८८१६२ ४५३०७९ गबकाश पररयार १२८५१/०७८-७९ िुला  

६.  ३१६७३ ४५११५६ सरस्वती पन्थी १२८५१/०७८-७९ िुला  

७.  ३३८०६५ ४५३५२० नारायण गतवारी १२८५१/०७८-७९ िुला  

८.  ६१५९८१ ४५२१२३ सुवास पौडेल १२८५१/०७८-७९ िुला  

९.  ३४५१४४ ५१०४४५ गवन्दु सुबेदी १२८५२/०७८-७९ मगहला  

१०.  ९७६३४९ ४५२२२७ सुष्मा भण्डारी १२८५२/०७८-७९ मगहला  

११.  ९१५२५ ४५१८०९ गहमाल घती १२८५३/०७८-७९ आ.ज.  

१२.  १०१५७१५ ४५३४५७ अजय दास १२८५४/०७८-७९ मधेशी  

१३.  ८३८२८२ ५१०५२१ गाखन्दव गब.क. १२८५५/०७८-७९ दगलत  

१४.  ५५२३२० ४५२९१८ रगब पुन १२८५६/०७८-७९ अपाङ्ग  

पु,श्चिः - ससफाररस पत्र सिस् २०७९/११/२५ ग्े सद,को ४:०० बजे पसछ सव्रण गरर,े व्यहोरा सिे् जा,कारी गराईन्छ । 

,ोटिः  

 यस गवज्ञापनमा गलखित परीक्षाबाट अन्तरवातााको लागग छनौट भई अन्तरवाताामा सखम्मगलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्क 

सम्बखित उमे्मदवारले यो नगतजा प्रकाशन भएको गमगतले ७ (सा्) गदन पगछ अको ७ (सा्) गदनसम्म आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सगकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

  

 -------------------- --------------------- ----------------------- 

 (चेतनाि पोिरेल) (योगराज पौडेल) (वीरेन्द्रबहादुर स्वाुँर) 

 शािा अगधकृत केन्द्रीय प्रगतगनगध उपसगचव  


