लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ५०९/०७५-७६
मिम िः २०७६।०१।२९

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६५९/०७५-७६ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेिा, कानून समूह, रा.प. र्ितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसर्चि िा सो
सरह पदको माग पद संख्या ८ (आठ) का लार्ग र्लखखत परीक्षाबाि अन्तिाि ताि को लार्ग छनौि भएका २७ (सत्ताइस) िना उिे दिारहरुको
र्मर्त २०७६।०१।१७, १९ र २० गते अन्तिाि ताि संचालन भएकोमा अन्तिाि ताि मा उपखथथत २७ (सत्ताइस) िना उिे दिारहरुमध्ये रोल नं.
१३००६२, १३००१८, १३०१०७, १३०११९, १३००९१, १३००७७, १३०००२, १३००८४, १३००९०, १३००३८, १३०००१ र १३०१४३ का
उिे दिारहरु र्ि.नं. १६६५८।०७५-७६ मा र्सफाररश भइसकेकाले बाँ की १५ (पन्ध्र) िना उिे दिारहरुको अन्तिाि ताि , In Basket
Exercise र र्लखखत परीक्षा समेतको प्राप्तां कको आधारमा दे हाय बमोर्िमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी र्नयु खिको लार्ग
कानून, न्याय तथा संसदीय मार्मला मन्त्रालयमा र्सफाररश गने गरी र्मर्त २०७६।०१।२९ मा र्नणि य भएको हुँ दा सम्बखित सबैको
िानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

यो.क्र.नं.

रोल नं.

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

१३००८१

गंगा न्यौपाने

गौरादह-४, झापा

कृष्णप्रसाद/कमला

लक्ष्मीनारायण

२

१३००७१

ऊर्मिला र्ि.सी.

काठमाडौं-३२, काठमाडौं

गोर्िन्दबहादु र /र्दपा

यज्ञबहादु र

३

१३०१४०

केदार कोइराला

सभापोखरी-१, संखुिासभा

मदनप्रसाद/रमादे िी

गंगाधर

४

१३०१०३

सीता पुन श्रीस

मदाने -२, गुल्मी

र्मत्रबहादु र /रनमाया

धनबहादु र

५

१३०१२१

शारदा राउत

भोिपुर -४, भोिपु र

र्िष्णुबहादु र /र्नरकुमारी

डम्बरबहादु र

६

१३००८६

सपना अर्धकारी गौतम

चन्द्रार्गरी-१३, काठमाडौं

सलामबहादु र /सरस्वती

गुणर्नर्ध

७

१३००२०

मर्नराम ज्ञिाली

मार्लका-६, गुल्मी

र्ििलाल/िेलकुमारी

र्िकाराम

८

१३०१२०

श्याम र्बहारी मौयि

रायपुर -२, रुपन्दे ही

सत्यनारायण/गंगोत्री

मथुरा

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
रोल नं.

१

१३००१६

रर्िन्द्रप्रसाद पौड्याल

बुढार्नलकण्ठ-३, काठमाडौं

मुकुन्दप्रसाद/राधा

हररप्रसाद

२

१३००७३

लेखबहादु र थापा

गोठगाउँ -४, रामेछाप

इन्द्रबहादु र /राधा

मकरबहादु र

(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 र्िज्ञापनमा र्लखखत परीक्षाबाि अन्तिाितािको लार्ग छनौि भई अन्तिाितािमा सखिर्लत भएका उिेदिारहरुले प्राप्त गरे को 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 हे नि सर्कने व्यहोरा िानकारी गराइन्छ ।

