लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज

(अन्तवाज ाज

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. १७८/०७५-७६
मिम िः २०७६।०७।२१
आयोगको जलेश्वर कायाा लयको स्थानीय तह अन्तगात मवज्ञापन नम्बर ११३१५/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, छै ठौां
तह, अलधकृत पदको माग पद सांख्या ३ (तीन) का लालग ललस्मित परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएका ६ (छ) जना
उिे दवारहरुको लमलत २०७६।०७।२१ गते अन्तवाा ताा सांचालन भएकोमा उपस्मस्थत ४ (चार) जना उिे दवारहरुको अन्तवाा ताा , ललस्मित
परीक्षा, सूचना प्रलवलध सीप परीक्षर् र सामूलहक परीक्षर् समेतको प्राप्ताां कको आधारमा दे हाय बमोलजमको योग्यताक्रम कायम हुन
आएकोले स्थायी लनयु स्मक्तको लालग सांघीय मालमला तथा सामान्य प्रिासन मन्रालयमा लसफाररि गने गरी लमलत २०७६।०७।२१ मा लनर्ाय
भएको हुुँ दा सम्बस्मन्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकािन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि बाजेको नाि

१

१५०००२ इश्वर बराल

लालबन्दी-७, सलााही

तोयनाथ/नन्दकुमारी पुण्यप्रसाद

२

१५००२७ अस्मिता लसटौला

भुम्लुटार-८, काभ्रे

धमाराज/राधा

रामलाल

३

२१०००६ कमलप्रसाद पोख्रेल

रतुवामाई-९, मोरङ्ग

होमनाथ/लक्ष्मीदे वी

लिवप्रसाद

मसफाररश गररएको
स्थानीय ह
वीरगञ्ज महानगरपाललका
लजतपु र लसमरा
उपमहानगरपाललका
कलैया
उपमहानगरपाललका

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.
१

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

२६०००९ बािुदेव मल्ल

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

लिमे -१, जाजरकोट

कर्ाबहादु र /बसुन्धरा

भक्तबहादु र

बाबुको नाि

बाजेको नाि

अस्थायी योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

१

१५००१६ भवेि ठाकुर

बालकेश्वर

जलेश्वर

२

२१००१० लवपना योगी

थलबहादु र

टे कनाथ

( दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

( मवष्णु पौडे ल )
शाखा अमिकृ

(सन्तोषप्रसाद दाहाल)
उपसमचव

नोट :
यस लवज्ञापनमा ललस्मित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लालग छनौट भई अन्तवााताामा सस्मिललत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताांक सम्बस्मन्धत उिेदवारले यो नलतजा
प्रकािन भएको लमलतले ७ (सा ) लदन पलछ अको ७ (सा ) लदनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे ना सलकने व्यहोरा
जानकारी गराइन्छ ।

