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                     (रिेश िैनाली)

                    उप समचव

यस र्िज्ञापनमा र्लखखत परीक्षाबाि अन्तिाितािको लार्ग छनौि भई अन्तिाितािमा सखिर्लत भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांक सम्बखित उिेदिारले यो नर्तिा प्रकाशन

भएको र्मर्तले ७ (सात) र्दन पर्छ अको ७ (सात) र्दनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाि हेनि सर्कने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश् नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६५९/०७५-७६ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेिा, कानून समूह, रा.प. र्ितीय शे्रणी (अप्रा.), उपसर्चि िा सो

सरह पदको माग पद संख्या ८ (आठ) का लार्ग र्लखखत परीक्षाबाि अन्तिाितािको लार्ग छनौि भएका २७ (सत्ताइस) िना उिेदिारहरुको

र्मर्त २०७६।०१।१७, १९ र २०  गते अन्तिािताि संचालन भएकोमा अन्तिाितािमा उपखथथत २७ (सत्ताइस) िना उिेदिारहरुमधे्य रोल नं.

१३००६२, १३००१८,  १३०१०७, १३०११९, १३००९१, १३००७७, १३०००२, १३००८४, १३००९०, १३००३८, १३०००१ र १३०१४३ का

उिेदिारहरु र्ि.नं. १६६५८।०७५-७६ मा र्सफाररश भइसकेकाले बाँकी १५ (पन्ध्र) िना उिेदिारहरुको  अन्तिािताि , In Basket

Exercise र र्लखखत परीक्षा समेतको प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोर्िमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी र्नयुखिको लार्ग

कानून, न्याय तथा संसदीय मार्मला मन्त्रालयमा र्सफाररश गने गरी र्मर्त २०७६।०१।२९ मा र्नणिय भएको हँुदा सम्बखित सबैको

िानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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