लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजान एवि् अन्तवाा ाा

(अन्तवाा ाा

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. ५१०/०७५-७६
मिम िः २०७६।०१।२९

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६६०/०७५-७६ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वधकल समूह, रा.प. धितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसधचव
वा सो सरह पदको माग पद संख्या ९ (नौ) का लाधग धलन्धखत परीिािाट अन्तवाातााको लाधग छनौट भएका ३९ (उनान्चालीस) जना
उिे दवारहरुको धमधत २०७६।०१।२० दे न्धख २४ गते सि गते अन्तवाा ताा संचालन भएकोमा अन्तवाा ताा मा उपन्धस्थत ३८ (अि् तीस) जना
उिे दवारहरुमध्ये रोल नं. का उिे दवारहरु धव.नं. १६६५८।०७५-७६ मा र रोल नं. का उिे दवारहरु धव.नं. १६६५९।०७५-७६ मा
धसफाररश भइसकेकाले िााँ की १८ (अिार) जना उिे दवारहरुको अन्तवाा ताा , In Basket Excersice र धलन्धखत परीिा समेतको प्राप्तां कको
आिारमा दे हाय िमोधजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी धनयु न्धक्तको लाधग प्रिानमन्त्री तथा मन्धन्त्रपररषद् को कायाा लयमा
धसफाररश गने गरी धमधत २०७६।०१।२९ मा धनणा य भएको हुाँ दा सम्बन्धित सिैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

यो.क्र.नं.

रोल नं.

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

१३०१२१

राधिका सुवाल

पनौती-३, काभ्रे

कृष्णप्रसाद/छलमाया

कृष्णलाल

२

१३००८८

प्रकाश मराधसनी

भुधमकास्थान-९, अर्ाा खााँ ची

लक्ष्मण/सरस्वती

महलाल

३

१३००६२

कृष्णा भण्डारी

सन्धिखका -१, अर्ाा खााँ ची

शंकरप्रसाद/लधिया

हररप्रसाद

४

१३०००४

धिना दाहाल

वधिया धवताा -३, मोरङ्ग

कृष्णप्रसाद/प्रेमकुमारी

खड् गप्रसाद

५

१३०११३

रधि न्यौपाने

धसद्धाथानगर-७, रुपन्दे ही

हे मलाल/कमलादे वी

धललािर

६

१३००३८

मोहन खनाल

मध्यपुर धिमी-२, भक्तपुर

धशवप्रसाद/भोजकुमारी

धवष्णुप्रसाद

७

१३००८१

सूयाप्रसाद पौडे ल

टीकापुर -१, कैलाली

नेत्रनारायण/उमाकुमारी

शधशिर

८

१३००४५

सोमराज काफ्ले

िधिया-३, सुनसरी

ज्ञानेन्द्रप्रसाद/नरवदा

चन्द्रलाल

९

१३०११०

प्रेमराज पौडे ल

तानसेन -१०, पाल्पा

धवश्वराज/धनलकुमारी

नगेन्द्रराज

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
रोल नं.

१

१३००९४

धवनोदलाल श्रेष्ठ

हे टौंडा-४, मकवानपु र

वैकुण्ठलाल/कमल

जगतलाल

२

१३००१७

रधवन्द्रप्रसाद पौड्याल

िुढाधनलकण्ठ-३, कािमाडौं

मुकुन्दप्रसाद/रािा

हररप्रसाद

३

१३०१२६

तुलसा भण्डारी

माधलका-४, गुल्मी

न्धखमराज/यमकला

नररकेशर

(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 धवज्ञापनमा धलन्धखत परीिािाट अन्तवाातााको लाधग छनौट भई अन्तवााताामा सन्धिधलत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरे को 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 हे ना सधकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

