लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररिाजजन एवि् अन्तवाज ाज

(अन्तवाज ाज

था मसफाररश िहाशाखा

था मसफाररश शाखा)

सूचना नं. १५१/०७७–७८
मिम िः २०७७।१०।१३

आयोगको मबज्ञापन नम्बर १६६६२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. र्ितीय श्रेणी (अप्रा.),
उपसर्चव वा सो सरह पदको माग पद सौंख्या ४१ (एकचालीस) का लार्ग र्लखर्खत परीक्षािाि अन्तवाि तािको लार्ग छनौि भएका ५३
(र्त्रपन्न) जना उम्मे दवारहरुको र्मर्त २०७७।०९।२१ गते दे खर्ख २४ गते सम्म अन्तवाि ताि सौंचालन भएकोमा अन्तवाि तािमा उपखथथत ५३
(र्त्रपन्न) जना उम्मे दवारहरुको अन्तवािताि , In Basket Exercise र र्लखर्खत परीक्षा समेतको प्राप्ाौं कको आिारमा दे हाय िमोर्जमको
योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले िढु वा र्नयुखक्तको लार्ग सौंर्ीय मार्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा र्सफाररश गने गरी
र्मर्त २०७७।१०।१३ मा र्नणिय भएको हुाँ दा सम्बखित सिैको जानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

ठे गाना

उम्मेदवारको नाि थर

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१

८७०५८२ पूर्णिमा उपाध्याय

वीरे न्द्रनगर-८, सुर्खेत

र्वष्णुप्रसाद/र्िमला

र्िकाराम

२

८७१३८४

केशिप्रसाद उपाध्याय

वीरे न्द्रनगर-८, सुर्खेत

र्वष्णुप्रसाद/र्वमलाकुमारी

र्िकाराम

३

८७००४२

प्रकाश अर्िकारी

सूयिर्वनायक-२, भक्तपुर

सलिहादु र /रािादे वी

अम्बरिहादु र

४

८७०६६४ र्ललािल्लभ न्यौपाने

दे वचुली-१२, नवलपरासी (ि.सु .पूवि)

एकनारायण/शोभा

मर्नश्वर

५

८७०१६७ कोमल पराजुली

वार्लङ्ग-११, स्याङ्जा

र्िकाराम/नलकुमारी

र्ललािर

६

८७००९५ दशरथराम ओड

भीमदत्त-९, कञ्चनपुर

इन्नरे /कलावतीदे वी

मने

७

८७१३५४

गजुरी-२, िार्दङ्ग

िमिराज/दे वकुमारी

भगीरथ

८

८७०८५९ वासुदेव र्खनाल

मालारानी-४, अर्ाि र्खााँ ची

फसुिराम/भगवती

डण्डपाणी

९

८७११२१

मेर्नाथ ररमाल

िोर्खा-११, काठमाडौौं

गोर्वन्दप्रसाद/हे मकुमारी

र्खडानन्द

१०

८७११२८

िसन्त भट्टराइि

िर्ौडा-३, र्चतवन

दामोदर/सौंगीता

तोयनाथ

११

८७०१७९

सरोजकुमार पोख्रेल

र्सतगौंगा-६, अर्ाि र्खााँ ची

िु कलाल/जानकी

जयलाल

१२

८७०३३१

गणेशकुमार र्खड् का

र्शवसताक्षी-८, झापा

भक्तिहादु र /मनमाया

मकरध्वज

१३

८७०१०५

रामप्रसाद ज्ञवाली

रुरु-४, गुल्मी

िनराज/ररमकला

र्शवराज

१४

८७०११६

भुवन पाण्डे

रे सुङ्गा-१०, गुल्मी

हररप्रसाद/रन्जना

नेत्रप्रसाद

१५

८७१३३७

हुमनाथ पराजुली

चापाकोि-५, स्याङ्जा

गोर्िन्दप्रसाद/नेत्रकला

र्डल्लीराम

१६

८७०२१३

उमेशराज ररमाल

जीतपुरर्समरा-१६, िारा

कृष्णप्रसाद/सोममाया

नमीनाथ

१७

८७०६६६ कमानर्सौं थापामगर

रोल्पा-४, रोल्पा

आइतर्वर/पाविती

अमरिहादु र

राजेन्द्रप्रसाद कडे ल

यो.क्र.नं.

रोल नं.

ठे गाना

उम्मेदवारको नाि थर

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

१८

८७०५०५ िािुराम र्र्र्मरे

िुकोि-७, गुल्मी

पदमपार्ण/उमादे वी

जयभद्र

१९

८७०७०३

व्यास-१२, तनहुाँ

डण्डर्वलास/दे वी

दण्डपाणी

२०

८७०६६७ कमलप्रसाद पाण्डे

छत्रदे व-७, अर्ाि र्खााँ ची

नेत्रप्रसाद/श्यामकला

र्भमलाल

२१

८७०३०१

रुपनारायण र्खर्तवडा

मध्यपु र र्ठमी-३, भक्तपुर

नन्दीप्रसाद/मीनादे वी

र्खडानन्द

२२

८७०१७२

शारदा भण्डारी

महालक्ष्मी-४, िनकुिा

र्खेमराज/र्तथिकुमारी

र्खड् गिहादु र

२३

८७०११५

र्खुमलाल भुसाल

मदाने -२, गुल्मी

भर्वलाल/द्रौपदी

पुनाराम

२४

८७००४५ अमृतकुमार र्िताल

कागेश्वरी मनोहरा-८, काठमाडौौं

शम्बुप्रसाद/चन्द्रकुमारी

यकाकृष्ण

२५

८७०११८

िाग्लु ङ्ग-४, िाग्लु ङ्ग

िेिर्नर्ि/सरस्वती

कार्शराम

२६

८७०४६५ र्वजय भूतेल

र्तलोत्तमा-१३, रुपन्दे ही

िे कलाल/भोजलक्ष्मी

उमापर्त

२७

८७०३३४

कुमानर्सौंह गुरुङ

व्यास-४, तनहुाँ

र्वसनर्सह/मनकुमारी

कणि र्सह

२८

८७००९२

दीपेश लेर्खक

दशरथचन्द-५, िैतडी

गणेशदत्त/चन्द्रा

कमलापर्त

२९

८७१०२४

र्सजिना शमाि

सखिर्खकि -७, अर्ाि र्खााँ ची

यु वराज/शारदा

होमकान्त

३०

८७०८५० नारायण अयािल

दे वदह-३, रुपन्दे ही

चन्द्रप्रसाद/ठगीसरा

तु खिराम

३१

८७०६३९ मनोज रे ग्मी

दौं गीशरण-५, दाङ्ग

हरर/मोर्तर्िन्दु

रामाकान्त

३२

८७१३७६ र्शवहरर पोर्खरे ल

इश्वरपु र -५, सलािही

र्वष्णुहरर/लक्ष्मीकुमारी

श्यामलाल

३३

८७००३३

उत्तमकुमार र्र्र्मरे

मध्यपु र र्ठमी-५, भक्तपुर

र्शवरामप्रसाद/र्नरादे वी

र्मर्थलाप्रसाद

३४

८७१०५८

तारा ज्ञवाली

र्तलोत्तमा-१५, रुपन्दे ही

गोपालचन्द्र/गीतादे वी

िमाि ङ्गत

३५

८७०८०८

नेत्रप्रसाद पौडे ल

कुश्मा-८, पवित

अनन्तराज/झगेन्द्रकुमारी

मोर्तलाल

३६

८७१३४५

राजन भट्टराइि

शुक्लागण्डकी-११, तनहुाँ

रामप्रसाद/मायादे वी

िलभद्र

३७

८७०२०९

अनुप के.सी.

र्भरकोि-२, स्याङ्जा

पदमिहादु र /कमला

वलिहादु र

३८

८७०७५३ मातृका आचायि

सखिर्खकि -१, अर्ाि र्खााँ ची

खर्खमराज/भगवती

दु गाि प्रसाद

३९

८७१०१४

पदमिहादु र िुढाक्षेत्री

वीरे न्द्रनगर-३, सुर्खेत

िृर्खे/कौर्शला

तु ले

४०

८७००६१

प्रेम सुिेदी

पुतलीिजार-१३, स्याङ्जा

ईन्द्रप्रसाद/थमकुमारी

िालकृष्ण

४१

८७०९९६ खर्खलराज राइि

र्त्रयुगा-१, उदयपु र

थमानर्सह/पदमसरी

लार्खध्वज

हररराम नार्गला

कृष्ण सापकोिा

वैकल्पिक योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

१

८७०८९३

२

८७०६७४ मदन मगराती

राजु श्रेष्ठ

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

िुर्लङ्गिार-१, नवलपरासी

गौंगाकुमार/र्चनीमाया

र्भमिहादु र

नारायण-१, दै लेर्ख

करर्वर/र्हरा

चम्फे

यो.क्र.नं.

रोल नं.

३

८७००९३

४

उम्मेदवारको नाि थर

बाबु /आिाको नाि

बाजेको नाि

र्खप्ड-छान्ना-५, िझाङ्ग

दे विहादु र /पदमादे वी

जैिन

८७०८७६ कृष्ण र्गरी

र्ससैनी-१, गुल्मी

रुकमान/िनकुमारी

लक्ष्मण

५

८७०७०० तुिीराम पन्थी

मार्लका-७, गुल्मी

र्जवलाल/झगरी

चुरामणी

६

८७०४६६ जनक थापा

दगातुन्डाडा-२, िाग्लु ङ्ग

र्डलिहादु र /दे वकुमारी

सर्सराम

७

८७०८४९ उमेशकुमार दाहाल

र्सखिचरण-३, ओर्खलढुौं गा

शम्भु राम/र्खुमकुमारी

र्वष्णुप्रसाद

(दे वेन्द्र शिाज )
शाखा अमिकृ

मौंगलिहादु र शाही

ठे गाना

(मवजय गौ ि)
शाखा अमिकृ

(रिेश िैनाली)
उपसमचव

नोट :
यस र्वज्ञापनमा र्लखर्खत परीक्षािाि अन्तवाि तािको लार्ग छनौि भई अन्तवाितािमा सखम्मर्लत भएका उम्मेदवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ाौंक सम्बखित उम्मेदवारले यो नर्तजा प्रकाशन
भएको र्मर्तले ७ (सात) र्दन पर्छ अको ७ (सात) र्दनसम्म आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertse/user िाि हे नि सर्कने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

