लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ५०८/०७५-७६
मिम िः २०७६।०१।२९

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६५८/०७५-७६ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेिा, न्याय समूह, रा.प. णििीय श्रेिी (अप्रा.), उपसणचि िा सो सरह
पदको माग पद सौंख्या १७ (सि) का लाणग णलन्दखि परीक्षाबाि अन्तिाक िाक को लाणग छन ि भएका २२ (बाइस) जना उिे दिारहरुको णमणि
२०७६।०१।१६ र १७ गिे अन्तिाक िाक सौंचालन भएकोमा अन्तिाक िाक मा उपन्दस्थि २२ जना उिे दिारहरुको अन्तिाक िाक , In Basket Excersice
र णलन्दखि परीक्षा समेिको प्राप्ताौं कको आधारमा दे हाय बमोणजमको योग्यिाक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी णनयु न्दक्तको लाणग कानून,
न्याय िथा सौंसदीय माणमला मन्त्रालयमा णसफाररश गने गरी णमणि २०७६।०१।२९ मा णनिक य भएको हुाँ दा सम्बन्दन्धि सबैको जानकारीको
लाणग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
रोल नं.

१

१३००७१

पारसमणि पोखरे ल

धुसेनी-४, इलाम

णिकाराम/यामकुमारी

नारायिप्रसाद

२

१३००५९

धनबहादु र काकी

णियु गा-६, उदयपु र

कृष्णबहादु र /धनमाया

खड् गबहादु र

३

१३००२६

णिलक काकी

णिरािनगर-१२, मोरङ्ग

चन्द्रबहादु र /णमनाकुमारी

भक्तबहादु र

४

१३०००३

माधब भण्डारी

िोखा-११, काठमाड ौं

श्यामबहादु र /भगििी

कृष्णबहादु र

५

१३०१७२

णबरे न्द्र बस्नेि

याम्खा-४, खोिाङ्ग

णनरबहादु र /णमश्रामाया

मेहेरमान

६

१३०००२

कृष्णप्रसाद अणधकारी

चन्द्राणगरी-६, काठमाड ौं

प्रिाखर/मनकुमारी

िु लसीराम

७

१३०१३३

िाराप्रसाद डााँगी

च रजहारी-१०, रुकुम पणिम

अणिराम/लाली

बलणजि

८

१३०१५०

मन्दिरा शाही

णजिपु र णसमरा-२१, बारा

राजेन्द्रकुमार/मधु

नरे न्द्रकुमार

९

१३००४४

गोणबिप्रसाद णिणमरे

धुकोि-७, गुल्मी

लक्ष्मीकान्त/लक्ष्मीदे िी

दे िीराम

१०

१३०१०५

अन्जनराज सापकोिा

पााँचखाल-२, काभ्रे

गोणििप्रसाद/कमला

हररगोपाल

११

१३००७७

ध्रुिबहादु र कुाँिर

सााँ फेबगर-८, अछाम

हककबहादु र /ललु

रिबहादु र

१२

१३०११९

णिकास बस्नेि

पन िी-४, काभ्रे

हररबहादु र /िु लसा

मानबहादु र

१३

१३००५८

णबष्णुप्रसाद आचायक

हे लम्बु -४, णसन्धुपाल्चोक

भोलानाथ/रत्नमाया

भिनाथ

१४

१३००७५

णबरे न्द्रप्रकाश खड् का

कोहलपुर -१२, बााँ के

रामबहादु र /कणल

दरे

१५

१३००७६

णदपणशखा मुनाकमी

खड् गभञ्ज्याङ्ग-५, नुिाकोि

सुरेन्द्रलाल/पािकिी

जगिलाल

१६

१३०१५३

नणिन खनाल

णसन्दिचरि-३, ओखलढुौं गा

महाप्रसाद/णिमलादे िी

बृहस्पिी

१७

१३००७८

जयन्ती अिस्थी भट्ट

पािन-७, बैिडी

माधिप्रसाद/िु लसीदे िी

काशीदत्त

(दे वेन्द्र शिाा )
शाखा अमिकृ

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

यो.क्र.नं.

(मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

(रिेश िैनाली)
उप समचव

नोट :
यस णिज्ञापनमा णलन्दखि परीक्षाबाि अन्तिाकिाकको लाणग छन ि भई अन्तिाकिाकमा सन्दिणलि भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताौंक सम्बन्दन्धि उिेदिारले यो नणिजा प्रकाशन
भएको णमणिले ७ (साि) णदन पणछ अको ७ (साि) णदनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाि हे नक सणकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

