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२ १३००८८ प्रकाश मराधसनी भुधमकास्थान-९, अर्ााखााँची लक्ष्मण/सरस्वती महलाल
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यस धवज्ञापनमा धलन्धखत परीिािाट अन्तवाातााको लाधग छनौट भई अन्तवााताामा सन्धिधलत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांक सम्बन्धित उिेदवारले यो नधतजा प्रकाशन

भएको धमधतले ७ (सात) धदन पधछ अको ७ (सात) धदनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user िाट हेना सधकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश् नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा  था मसफाररश िहाशाखा

(अन्तवाा ाा  था मसफाररश शाखा)

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६६०/०७५-७६ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वधकल समूह, रा.प. धितीय शे्रणी (अप्रा.), उपसधचव

वा सो सरह पदको माग पद संख्या ९ (नौ) का लाधग धलन्धखत परीिािाट अन्तवाातााको लाधग छनौट भएका ३९ (उनान्चालीस) जना

उिेदवारहरुको धमधत २०७६।०१।२० देन्धख २४ गतेसि गते अन्तवााताा संचालन भएकोमा अन्तवााताामा उपन्धस्थत ३८ (अि्तीस) जना

उिेदवारहरुमधे्य रोल नं. का उिेदवारहरु धव.नं. १६६५८।०७५-७६ मा र रोल नं. का उिेदवारहरु धव.नं. १६६५९।०७५-७६ मा

धसफाररश भइसकेकाले िााँकी १८ (अिार) जना उिेदवारहरुको अन्तवााताा , In Basket Excersice र धलन्धखत परीिा समेतको प्राप्तांकको

आिारमा देहाय िमोधजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी धनयुन्धक्तको लाधग प्रिानमन्त्री तथा मन्धन्त्रपररषद्को कायाालयमा

धसफाररश गने गरी धमधत २०७६।०१।२९ मा धनणाय भएको हुाँदा सम्बन्धित सिैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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