लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज

(अन्तवाज ाज

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. १४८/०७७–७८
मिम िः २०७७।१०।१३

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६५९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. नितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसनचव
वा सो सरह पदको माग पद सौंख्या ८ (आठ) का लानग नलन्दखत परीक्षाबाट अन्तवाव तावको लानग छन ट भएका ११ (एघार) जना
उिेदवारहरुको नमनत २०७७।०९।१९ गते अन्तवावताव सौंचालन भएकोमा अन्तवाव तावमा उपन्दथथत १० (दश) जना उिेदवारहरुको
अन्तवाव ताव , In Basket Exercise र नलन्दखत परीक्षा समेतको प्राप्ताौंकको आधारमा दे हाय बमोनजमको योग्यताक्रम कायम हन
आएकोले बढु वा ननयुन्दक्तको लानग कानून, न्याय तथा सौंसदीय मानमला मन्त्रालयमा नसफाररश गने गरी नमनत २०७७।१०।१३ मा
ननणवय भएको हाँ दा सम्बन्दित सबैको जानकारीको लानग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८७००३२

२

उम्मेदवारको नाि थर
इन्दिरा काकी

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

चााँ गुनारायण-३, भक्तपुर

मोहनबहादु र /इच्छादे वी

भक्तबहादु र

८७००७२ ननराजन पाण्डे

भीमदत्त-२, कञ्चनपुर

राजेन्द्रप्रसाद/पाववतीदे वी

दे नवदत्त

३

८७००६०

काठमाड ौं-२९, काठमाड ौं

दाताराम/सानवत्रा

पद्मलाल

४

८७००४७ शैलेन्द्र खड् का

मुनसकोट-३, रुकुम पनिम

तु लाराम/नलला

ररखु

५

८७००७५ ताराप्रसाद जोशी

भीमदत्त-३, कञ्चनपुर

जनादव न/द्रोपनत

हीराप्रसाद

६

८७००४३

नारायणप्रसाद चापागाइव

बाग्लु ङ्ग-१२, बाग्लु ङ्ग

खगेश्वगर/ठे डकुमारी

दे उनारायण

७

८७०१०६

नदनेश आचायव

चन्द्रानगरी-९, काठमाड ौं

नारायणहरर/सुनमत्रा

कृष्णप्रसाद

८

८७०११७

टीकाबहादु र थापा

महालक्ष्मी-५, लनलतपुर

जगतबहादु र /चन्द्रमाया

लालबहादु र

घनश्याम सुवेदी

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
रोल नं.

१

८७००९३

मैया खड् का

लालीगुरााँ स -३, ते ह्रथुम

केशरबहादु र /पनवत्रा

नजतबहादु र

२

८७००२३

श्रीकला प डे ल

म्याग्दे -७, तनहाँ

नवश्वनरे श/नवष्णुमाया

जायश्वर

(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

यो.क्र.नं.

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

(रिेश िैनाली)
उपसमचव

नोट :
यस नवज्ञापनमा नलन्दखत परीक्षाबाट अन्तवावतावको लानग छन ट भई अन्तवाव ताव मा सन्दिनलत भएका उिेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्ताौंक सम्बन्दित उिेदवारले यो ननतजा
प्रकाशन भएको नमनतले ७ (सात) नदन पनछ अको ७ (सात) नदनसि आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user बाट हे नव सनकने व्यहोरा जानकारी
गराइन्छ ।

