
क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश समूह

१ १३४६२५ चिरञ्जीवी बस्नते चमैता-६, इलाम इश्वरराज/खोममाया वेदप्रसाद न्याय

२ १३४८६४ प्रततमा ज्ञवाली बुटवल-८, रुपने्दही हररप्रसाद/तिता ईश्वरीप्रसाद न्याय

३ १३५२४७ श्वतेा शर्ाा तचलाउनेबास-७, स्याङ्जा भरतराज/मुना िंिाप्रसाद कानून

४ १३४७९४ तनशा न्यौपाने िुठीचौर-४, जुम्ला तवषु्णकान्त/लग्नमाया लक्ष्मीशरण न्याय

५ १३५२१४ शान्तन्ततबक्रम शाह नेपालिञ्ज-४, बााँके दामोदर/कमला सुरेन्द्रबहादुर सरकारी वतकल

६ १३४५९८ िोकणणप्रसाद अयाणल सैनामैना-४, रुपने्दही मोततलाल/हीरा तिरेन्द्रलाल न्याय

७ १३४८२२ पुजन सापकोटा देवदह-९, रुपने्दही रामप्रसाद/लक्ष्मी होमलाल न्याय

८ १३७९९८ नुमानन्द अतिकारी बदालपुर-५, बतदणया पदमप्रसाद/यशोदादेवी कूलचन्द्र न्याय

९ १४४७६६ रमेश नेपाल दोखु-४, तापे्लजुङ्ग रंिलाल/िनमाया जयकृष्ण कानून

१० १४४७५२ तनमणल भट्टराई लखनपुर-२, झापा तिल्लीराम/तवमलादेवी मिुसुदन कानून

११ १३४९३७ तबशाल नेम्बाङ इमु्बङ्ग-८, पााँचथर तप्रयकुमार/कमलादेवी बुन्तिशोर कानून

१२ १३५१२७ लक्ष्मण भण्डारी रम्भा-१, पाल्पा पोषराज/देवका तशवलाल कानून

१३ १३५३८३ सुतप्रया तसलवाल वेनीघाट रोराङ-६, िातदङ्ग चेतनाथ/टुकुमाया खेमराज कानून

१४ १३४८४६ प्रकाश तघतमरे मुतसकोट-१, िुल्मी पे्रमनारायण/वाग्मती नरीश्वर सरकारी वतकल

१५ १३४७५४ नवराज सापकोटा
मण्डन देउपुर-१२, 

काभे्रपलाञ्चोक
कृष्णप्रसाद/सतमणला अनन्तप्रसाद न्याय

१६ १३५०९६ रामेश्वर भण्डारी पञ्चकन्या-३, नुवाकोट कृष्णप्रसाद/भिवती न्तखलप्रसाद न्याय

१७ १५३२६४ तबषु्णप्रसाद पनेरु आतिखोला-२, स्याङ्जा देवीप्रसाद/टीकादेवी मिुसुिन सरकारी वतकल

१८ १३५३९३ सुरुची हमाल वीरेन्द्रनिर-८, सुखेत लोकबहादुर/िम्मरकुमारी तथरबहादुर न्याय

आयोिको सवज्ञापन नम्बर १६५३०/०७४-७५ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वतकल समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा

अतिकृत वा सो सरह पदको माि पदसंख्या  ३९ (उनन्चालीस) मा तलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाति छनौट भएका ५३ (तिपन्न) जना

उमे्मदवारहरुको तमतत २०७५।०५।१८ देन्तख २४ ितेसम्म अन्तवाणताण संचालन भएकोमा उपन्तथथत ४८ (अठ्चालीस) जना उमे्मदवारहरुको तलन्तखत

परीक्षा, सूचना प्रतवति सीप परीक्षण , सामूतहक परीक्षण, शैतक्षक योग्यता र अन्तवाणताण समेतको प्राप्ांकबाट देहाय बमोतजम योग्यताक्रम कायम हुन

आएकोले थथायी तनयुन्तिको लाति योग्यताक्रम नं. ५, १४, १७, १९, २६, २७, २९ र ३१ का उमे्मदवारहरुलाई प्रिानमन्त्री तथा मन्तन्त्रपररषदको

कायाणलयमा र अन्य उमे्मदवारहरुलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालयमा तसफाररश िने िरी तमतत २०७५।०६।२९ मा तनणणय भएको

हुाँदा सम्बन्तित सबैको जानकारीको लाति यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश महाशाखा

(अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश शाखा)

सूचना नं.  २६३/०७५-७६

तमततिः २०७५।०६।२९

ससफाररश योग्यर्ाक्रमः
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क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश समूह

१९ १३४५६८ खिकवहादुर खिका जयपृथ्वी-२, बझाङ्ग बौदाले/मैनमती बौका सरकारी वतकल

२० १४१२९८ सुभास पोखरेल पुतलीबजार-४, स्याङ्जा नन्दलाल/दीना तिल्लीराम न्याय

२१ १४३१०९ िणेश पौिेल रायिााँिा-१, बागु्लङ्ग तोयनाथ/कलावती अनन्त न्याय

२२ १३२०१७ सुतनल कणेल िुतनवेशी-३, िातदङ्ग रामप्रसाद//नानीछोरी टेकनाथ न्याय

२३ १३५२९१ सतवनराज पाणे्ड तेमाल-४, काभे्रपलाञ्चोक पद्मनारायण/तसता मािवप्रसाद न्याय

२४ १३५२५५ संग्राम तसमखिा िुम्दी-६, िातदङ्ग तशवप्रसाद/शतशकला नन्दप्रसाद न्याय

२५ १३५३१६ सररता सुवेदी ठुलीपोखरी-३, पवणत ठाकुरप्रसाद/कमलाकुमारी िमणदत्त न्याय

२६ १३५३६२ सुतदपकुमार राय िणेशमान चारनाथ-११, िनुषा लन्तखचन/दुतलयादेवी श्रीनारायण सरकारी वतकल

२७ १४५२५५ रेवती सुवेदी महालक्ष्मी-७, िनकुटा शेरबहादुर/भोलाकुमारी नरबहादुर सरकारी वतकल

२८ १३५४५३ तबराट तबष्ट
उग्रतारा जनािाल-४, 

काभे्रपलाञ्चोक
तबनोद/उतमणला इन्द्रबहादुर न्याय

२९ १४१८१६ अरुण सापकोटा कुश्मा-१२, पवणत शेषकान्त/मीनादेवी चक्रपाणी सरकारी वतकल

३० १३४४७२ अतश्वना ढकाल भानु-४, तनहुाँ तवद्यानाथ/शान्ता मुन्तिनाथ न्याय

३१ १३१५७९ तवतपनराज ततवारी पोखरा-३२, कास्की ऋतषराम/नातनमाया कूलदीप सरकारी वतकल

३२ १३५११४ रेवतीप्रसाद पराजुली सुन्दरहरैचा-६, मोरङ्ग लक्ष्मीप्रसाद/कल्याणी तवषु्णप्रसाद न्याय

३३ १४८९९४ अजुणनप्रसाद िुरािाई कन्काइ-७, झापा दामोदर/नवणदादेवी पुष्पलाल न्याय

३४ १३८५४३ बसन्तप्रसाद न्यौपाने खुङ्ग-२, पु्यठान यमलाल/तवषु्णकुमारी पे्रमनारायण न्याय

३५ १३००९५ अमृत तघतमरे हनाणमािी-२, मकवानपुर देतवप्रसाद/तचिकुमारी खेमराज न्याय

३६ १४०४५९ तशव कोइराला बराङ्गिी-८, पाल्पा यकदेव/खुमकला हररप्रसाद न्याय

३७ १३५०२० मोहन रायमाझी सन्तिखकण -९, अघाणखााँची नारायणबहादुर/काली दानबहादुर न्याय

३८ १३५३३२ सािर भण्डारी काठमािौ-ं८, काठमािौं नवराज/शारदा रत्नबहादुर न्याय

३९ १३४७५२ नरेश राय यादव बसन्तपुर-८, सलाणही ढोढाई/आनन्दीदेवी झिरु न्याय

क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम
ससफाररश हुन सके्न 

संभाव्य समुह

१ १४५४११ हररप्रसाद िुरािाई बराहके्षि-२, सुनसरी िोतपप्रसाद/तवषु्णमाया पे्रमप्रसाद
न्याय/कानून/सरकारी 

वतकल

२ १५३२५४ दीपक तिरी फलेवास-३, पवणत राम/तिलकुमारी पदमराज
न्याय/कानून/सरकारी 

वतकल

३ १३५३३४ सािर पाठक सुरुङ्गा-४, झापा तटकाप्रसाद/कमलादेवी देवीप्रसाद
न्याय/कानून/सरकारी 

वतकल

४ १४७७०५ तमनराज पन्थी रेसुङ्गा-७, िुल्मी तनत्यानन्द/तवषु्णकुमारी तहमलाल
न्याय/कानून/सरकारी 

वतकल

५ १३४६६२ तटकाराम लम्साल घतमर-१, िुल्मी ज्ञानुराम/तमनादेवी िोतपराम
न्याय/कानून/सरकारी 

वतकल

६ १३४७०९ तदपेन्द्र बुढाथोकी प्रकाशपुर-६, सुनसरी अम्बरबहादुर/तिकमाया खि्िबहादुर
न्याय/कानून/सरकारी 

वतकल

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रमः
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क्र. सं. रोल नं. बाबुको नाम

१ १३४४५२ च्यासे

२ १४३८६५ हररप्रसाद

३ १३२८७४ पदमप्रसाद

नोटः 

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा असिकृर्

_____________

(लक्ष्मण बराल)

शाखा असिकृर्

_______________

(रमेश मैनाली)

उपससचव

अस्थायी योग्यर्ाक्रमः

उमे्मदवारको नाम थर बाजेको नाम

अमर बुढाथोकी तुले

बाबुराम आचायण महोदत्त

बद्रीप्रकाश तनरौला केदाररकाप्रसाद

यस तवज्ञापनमा तलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाति छनौट भई अन्तवाणताणमा सन्तम्मतलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् िरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्तित उमे्मदवारले यो नततजा प्रकाशन भएको तमततले 

७ (सार्) तदन पतछ अको ७ (सार्) तदनसम्म आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण सतकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।
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क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश समूह

१ १३४७९७ तनशी झा औरैया-९, रौतहट िणेश/मंजु महेन्द्र न्याय

२ १३५३४० तसता अतिकारी पुतलीबजार-१२, स्याङ्जा पशुपतत/पे्रमकुमारी मुन्तिराम सरकारी वतकल

३ १३५०३३ यूतनक लोहनी ज्वालामुखी-७, िातदङ्ग खेमप्रसाद/भिवती छन्दलाल न्याय

४ १३४८५९ प्रततभा खनाल सन्तिखकण -६, अघाणखााँची इन्द्रबहादुर/िौरा लोकबहादुर न्याय

५ १३४४३० अतनता पौिेल सानोश्री-४, बतदणया तुलसीप्रसाद/शोभादेवी जािेश्वर न्याय

६ १३५३५३ सुजता उपे्रती लखनपुर-८, झापा श्रीप्रसाद/अन्तिका देउनारायण न्याय

७ १३९१८५ तमनाकुमारी तबष्ट बेलापुर-२, ििेल्िुरा सपणजीत/जमुनादेवी दानतसंह न्याय

८ १३७१४० जुनु भट्टराइण इनरुवा-९, सुनसरी तवदुरप्रसाद/िंिादेवी केशवप्रसाद न्याय

९ १३५३१३ सररता िौतम नरपानी-२, अघाणखााँची ततलक/िनकला ठाकुरतसंह न्याय

१० १३४७८५ तनमणला मरातसनी महालक्ष्मी-८, लतलतपुर कृष्णप्रसाद/रािा लालमणी सरकारी वतकल

११ १४९८५७ आरती चपाई पञ्चपुरी-२, सुखेत तनलकण्ठ/तुल्सी िंिाराम सरकारी वतकल

१२ १३५०४७ रमुना राउत भलायिािा-१, उदयपुर तथरबहादुर/रत्नमाया चेतबहादुर सरकारी वतकल

१३ १३४७१७ तदव्याकुमारी भट्टराइण तियुिा-१४, उदयपुर बैकुण्ठ/पावणता पुरुषोत्तम सरकारी वतकल

१४ १३४९२१ तबतनता कपाली मध्यपुरतथमी-२, भिपुर दशनाथ/कृष्णकुमारी जिनाथ सरकारी वतकल

आयोिको सवज्ञापन नम्बर १६५३१/०७४-७५ (मसहला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वतकल समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा

अतिकृत वा सो सरह पदको माि पदसंख्या  १४ (चौि) मा तलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाति छनौट भएका २८ (अठ्ठाइस) जना उमे्मदवारहरुको

तमतत २०७५।०५।१८ देन्तख २४ ितेसम्म अन्तवाणताण संचालन भएकोमा उपन्तथथत २८ (अठ्ठाइस) जना उमे्मदवारहरुमधे्य रोल नं. १३४४७२, १३४७९४,

१३४८२२, १३४८६४, १४५२५५, १३५२४७, १३५३१६, १३५३८३ र १३५३९३ का उमे्मदवारहरु तव.नं. १६५३०।०७४-७५ (खुला) तफण  तसफाररश

भैसकेकाले बााँकी १९ (उन्नाइस) जना उमे्मदवारहरुको तलन्तखत परीक्षा , सूचना प्रतवति सीप परीक्षण , सामूतहक परीक्षण, शैतक्षक योग्यता र अन्तवाणताण

समेतको प्राप्ांकबाट देहाय बमोतजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी तनयुन्तिको लाति योग्यताक्रम नं. २, १०, ११, १२, १३ र १४ का

उमे्मदवारहरुलाई प्रिानमन्त्री तथा मन्तन्त्रपररषदको कायाणलयमा र अन्य उमे्मदवारहरुलाई कानून , न्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालयमा तसफाररश

िने िरी तमतत २०७५।०६।२९ मा तनणणय भएको हुाँदा सम्बन्तित सबैको जानकारीको लाति यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश महाशाखा

(अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश शाखा)

सूचना नं. २६४/०७५-७६

तमततिः २०७५।०६।२९

ससफाररश योग्यर्ाक्रमः
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क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम
ससफाररश हुन सके्न 

संभाव्य समुह

१ १३४४३१ अतनता शमाण तसगे्दल हेटौिा-१, मकवानपुर रमेशकुमार/भवानी मंिलानन्द न्याय/सरकारी वतकल

२ १३५१६४ तवतनता खि्का स्वल्पाठाना-२, तसिुली िोतवन्दबहादुर/िीतादेवी भिबहादुर न्याय/सरकारी वतकल

३ १३४७४० ितनकला थापा तम्घास-४, िुल्मी इमानतसं/मानकुमारी लोकबहादुर न्याय/सरकारी वतकल

४ १३४६५७ ज्योतत मैनाली सुरुङ्गा-४, झापा िनपतत/िीता भन्तिलाल न्याय/सरकारी वतकल

नोटः 

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा असिकृर्

वैकल्पिक योग्यर्ाक्रमः

यस तवज्ञापनमा तलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाति छनौट भई अन्तवाणताणमा सन्तम्मतलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् िरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्तित उमे्मदवारले यो नततजा प्रकाशन भएको तमततले

७ (सार्) तदन पतछ अको ७ (सार्) तदनसम्म आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण सतकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।

_____________

(लक्ष्मण बराल)

शाखा असिकृर्

_______________

(रमेश मैनाली)

उपससचव
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क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश समूह

१ १३४४९८ उदयप्रकाश तलमु्ब फुङ्गतलङ्-१०, तापे्लजुङ्ग दलबहादुर/तदलमाया हकण बहादुर कानून

२ १३४७३८ िनबहादुर शेरपंुजा पुन पोखरा-१७, कास्की कुलबहादुर/जुि खिकतजत कानून

३ १३५१५६ तवकेश महजणन बुढातनलकण्ठ-७, काठमािौं मंिलदास/तवना नन्दलाल न्याय

नोटः 

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा असिकृर्

ससफाररश योग्यर्ाक्रमः

यस तवज्ञापनमा तलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाति छनौट भई अन्तवाणताणमा सन्तम्मतलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् िरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्तित उमे्मदवारले यो नततजा प्रकाशन भएको तमततले

७ (सार्) तदन पतछ अको ७ (सार्) तदनसम्म आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण सतकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।

_____________

(लक्ष्मण बराल)

शाखा असिकृर्

_______________

(रमेश मैनाली)

उपससचव

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश महाशाखा

(अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश शाखा)

सूचना नं. २६५/०७५-७६

तमततिः २०७५।०६।२९

आयोिको सवज्ञापन नम्बर १६५३२/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वतकल समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा

अतिकृत वा सो सरह पदको माि पदसंख्या  १४ (चौि) मा तलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाति छनौट भएका ५ (पााँच) जना उमे्मदवारहरुको तमतत

२०७५।०५।१८ देन्तख २४ ितेसम्म अन्तवाणताण संचालन भएकोमा उपन्तथथत ५ (पााँच) जना उमे्मदवारहरुमधे्य रोल नं. १३४९३७ का उमे्मदवार तव.नं.

१६५३०।०७४-७५ (खुला) तफण  र रोल नं. १३४९२१ का उमे्मदवार तव.नं. १६५३१।०७४-७५ (मतहला) तफण  तसफाररश भैसकेकाले बााँकी ३ (तीन) जना

उमे्मदवारहरुको तलन्तखत परीक्षा , सूचना प्रतवति सीप परीक्षण , सामूतहक परीक्षण, शैतक्षक योग्यता र अन्तवाणताण समेतको प्राप्ांकबाट देहाय बमोतजम

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी तनयुन्तिको लाति कानून, न्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालयमा तसफाररश िने िरी तमतत २०७५।०६।२९

मा तनणणय भएको हुाँदा सम्बन्तित सबैको जानकारीको लाति यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।
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क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश समूह

१ १३५०६२ राजलाल यादव रायपुर-१, सप्री शुभनारायण/कल्याणदेवी अचकी सरकारी वतकल

नोटः 

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा असिकृर्

ससफाररश योग्यर्ाक्रमः

यस तवज्ञापनमा तलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाति छनौट भई अन्तवाणताणमा सन्तम्मतलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् िरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्तित उमे्मदवारले यो नततजा प्रकाशन भएको तमततले

७ (सार्) तदन पतछ अको ७ (सार्) तदनसम्म आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण सतकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।

_____________

(लक्ष्मण बराल)

शाखा असिकृर्

_______________

(रमेश मैनाली)

उपससचव

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश महाशाखा

(अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश शाखा)

सूचना नं.  २६६/०७५-७६

तमततिः २०७५।०६।२९

आयोिको सवज्ञापन नम्बर १६५३३/०७४-७५ (मिेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वतकल समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा

अतिकृत वा सो सरह पदको माि पदसंख्या  १० (दश) मा तलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाति छनौट भएका ४ (चार) जना उमे्मदवारहरुको तमतत

२०७५।०५।१८ देन्तख २४ ितेसम्म अन्तवाणताण संचालन भएकोमा उपन्तथथत ४ (चार) जना उमे्मदवारहरुमधे्य रोल नं. १३४७५२ र १३५३६२ का

उमे्मदवारहरु तव.नं. १६५३०।०७४-७५ (खुला)तफण  र रोल नं. १३४७९७ का उमे्मदवार तव.नं. १६५३१।०७४-७५ (मतहला)तफण  तसफाररश भैसकेकाले

बााँकी १ (एक) जना उमे्मदवारको तलन्तखत परीक्षा , सूचना प्रतवति सीप परीक्षण , सामूतहक परीक्षण, शैतक्षक योग्यता र अन्तवाणताण समेतको प्राप्ांकबाट

देहाय बमोतजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी तनयुन्तिको लाति प्रिानमन्त्री तथा मन्तन्त्रपररषद्को कायाणलयमा तसफाररश िने िरी तमतत

२०७५।०६।२९ मा तनणणय भएको हुाँदा सम्बन्तित सबैको जानकारीको लाति यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।
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क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश समूह

१ १३४५११ उशा िजमेर तदिेल रुपाकोट मझुवािढी-१, खोटाङ्ग िणेशकुमार/तहरादेवी रणबहादुर सरकारी वतकल

नोटः 

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा असिकृर्

ससफाररश योग्यर्ाक्रमः

यस तवज्ञापनमा तलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाति छनौट भई अन्तवाणताणमा सन्तम्मतलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् िरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्तित उमे्मदवारले यो नततजा प्रकाशन भएको तमततले

७ (सार्) तदन पतछ अको ७ (सार्) तदनसम्म आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण सतकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।

_____________

(लक्ष्मण बराल)

शाखा असिकृर्

_______________

(रमेश मैनाली)

उपससचव

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश महाशाखा

(अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश शाखा)

सूचना नं. २६७/०७५-७६

तमततिः २०७५।०६।२९

आयोिको सवज्ञापन नम्बर १६५३४/०७४-७५ (दसलर्), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वतकल समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा

अतिकृत वा सो सरह पदको माि पदसंख्या  ५ (पााँच) मा तलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाति छनौट भएका २ (दुई) जना उमे्मदवारहरुको तमतत

२०७५।०५।१८ र १९ िते अन्तवाणताण संचालन भएकोमा उपन्तथथत १ (एक) जना उमे्मदवारको तलन्तखत परीक्षा , सूचना प्रतवति सीप परीक्षण , सामूतहक

परीक्षण, शैतक्षक योग्यता र अन्तवाणताण समेतको प्राप्ांकबाट देहाय बमोतजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी तनयुन्तिको लाति प्रिानमन्त्री

तथा मन्तन्त्रपररषद्को कायाणलयमा तसफाररश िने िरी तमतत २०७५।०६।२९ मा तनणणय भएको हुाँदा सम्बन्तित सबैको जानकारीको लाति यो सूचना

प्रकाशन िररएको छ ।
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क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश समूह

१ १४८५५८ कतबराज शमाण पाध्या पाराकाट्ने-९, बझाङ्ग िुवणराज/लक्ष्मीदेवी प्रतत सरकारी वतकल

नोटः 

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा असिकृर्

ससफाररश योग्यर्ाक्रमः

यस तवज्ञापनमा तलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाति छनौट भई अन्तवाणताणमा सन्तम्मतलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् िरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्तित उमे्मदवारले यो नततजा प्रकाशन भएको तमततले

७ (सार्) तदन पतछ अको ७ (सार्) तदनसम्म आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण सतकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।

_____________

(लक्ष्मण बराल)

शाखा असिकृर्

_______________

(रमेश मैनाली)

उपससचव

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश महाशाखा

(अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश शाखा)

सूचना नं. २६८/०७५-७६

तमततिः २०७५।०६।२९

आयोिको सवज्ञापन नम्बर १६५३५/०७४-७५ (अपांग), नेपाल न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वतकल समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा अतिकृत

वा सो सरह पदको माि पदसंख्या  २ (दुई) का लाति तलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाति छनौट भएका २ (दुई) जना उमे्मदवारहरुको तमतत

२०७५।०५।१८ र २१ िते अन्तवाणताण संचालन भएकोमा उपन्तथथत २ (दुई) जना उमे्मदवारहरुमधे्य रोल नं. १४४७६६ का उमे्मदवार तव.नं.

१६५३०।०७४-७५ (खुला)तफण  तसफाररश भैसकेकाले बााँकी १ (एक) जना उमे्मदवारको तलन्तखत परीक्षा , सूचना प्रतवति सीप परीक्षण , सामूतहक

परीक्षण, शैतक्षक योग्यता र अन्तवाणताण समेतको प्राप्ांकबाट देहाय बमोतजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी तनयुन्तिको लाति प्रिानमन्त्री

तथा मन्तन्त्रपररषद्को कायाणलयमा तसफाररश िने िरी तमतत २०७५।०६।२९ मा तनणणय भएको हुाँदा सम्बन्तित सबैको जानकारीको लाति यो सूचना

प्रकाशन िररएको छ ।
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क्र. सं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश समूह

१ १४०२८४ तवरबहादुर बोहरा स्यााँिी-८, बझाङ्ग रामतसं/बाङीदेवी िौले न्याय

२ १३४८०१ नृपराज खि्का मष्टा-१, बझाङ्ग काल्चे/तपरन्जलादेवी इन्द्रवीर सरकारी वतकल

नोटः 

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा असिकृर्

ससफाररश योग्यर्ाक्रमः

यस तवज्ञापनमा तलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाति छनौट भई अन्तवाणताणमा सन्तम्मतलत भएका उमे्मदवारहरुले प्राप् िरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बन्तित उमे्मदवारले यो नततजा प्रकाशन भएको

तमततले ७ (सार्) तदन पतछ अको ७ (सार्) तदनसम्म आयोिको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेनण सतकने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ ।

_____________

(लक्ष्मण बराल)

शाखा असिकृर्

_______________

(रमेश मैनाली)

उपससचव

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश महाशाखा

(अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश शाखा)

सूचना नं. २६९/०७५-७६

तमततिः २०७५।०६।२९

आयोिको सवज्ञापन नम्बर १६५३६/०७४-७५ (सप.के्ष.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वतकल समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा

अतिकृत वा सो सरह पदको माि पदसंख्या २ (दुई) मा तलन्तखत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाति छनौट भएका ४ (चार) जना उमे्मदवारहरुको तमतत

२०७५।०५।१८ देन्तख २४ ितेसम्म अन्तवाणताण संचालन भएकोमा उपन्तथथत ४ (चार) जना उमे्मदवारहरुमधे्य रोल नं. १३४५६८ र १३४७९४ का

उमे्मदवारहरु तव.नं. १६५३०।०७४-७५ (खुला) तफण  तसफाररश भैसकेकाले बााँकी २ (दुई) जना उमे्मदवारहरुको तलन्तखत परीक्षा , सूचना प्रतवति सीप

परीक्षण, सामूतहक परीक्षण, शैतक्षक योग्यता र अन्तवाणताण समेतको प्राप्ांकबाट देहाय बमोतजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी

तनयुन्तिको लाति  योग्यताक्रम नं. १ का उमे्मदवारलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मातमला मन्त्रालयमा र योग्यताक्रम नं. २ का उमे्मदवारलाई

प्रिानमन्त्री तथा मन्तन्त्रपररषद्को कायाणलयमा तसफाररश िने िरी समसर् २०७५।०६।२९ मा तनणणय भएको हुाँदा सम्बन्तित सबैको जानकारीको

लाति यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।
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योग्यर्ाक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
ससफाररश गररएको 

सवज्ञापन नं.
खुला/समावेशी

ससफाररश 

भएको समूह

१ १३४६२५ तचरञ्जीवी बसे्नत 16530/074-75 खुला न्याय

२ १३४८६४ प्रततमा ज्ञवाली 16530/074-75 खुला न्याय

३ १३५२४७ शे्वता शमाण 16530/074-75 खुला कानून

४ १३४७९४ तनशा न्यौपाने 16530/074-75 खुला न्याय

५ १३५२१४ शान्तन्ततबक्रम शाह 16530/074-75 खुला सरकारी वतकल

६ १३४५९८ िोकणणप्रसाद अयाणल 16530/074-75 खुला न्याय

७ १३४८२२ पुजन सापकोटा 16530/074-75 खुला न्याय

८ १३७९९८ नुमानन्द अतिकारी 16530/074-75 खुला न्याय

९ १४४७६६ रमेश नेपाल 16530/074-75 खुला कानून

१० १४४७५२ तनमणल भट्टराई 16530/074-75 खुला कानून

११ १३४९३७ तबशाल नेम्बाङ 16530/074-75 खुला कानून

१२ १३५१२७ लक्ष्मण भण्डारी 16530/074-75 खुला कानून

१३ १३५३८३ सुतप्रया तसलवाल 16530/074-75 खुला कानून

१४ १३४८४६ प्रकाश तघतमरे 16530/074-75 खुला सरकारी वतकल

१५ १३४७५४ नवराज सापकोटा 16530/074-75 खुला न्याय

१६ १३५०९६ रामेश्वर भण्डारी 16530/074-75 खुला न्याय

१७ १५३२६४ तबषु्णप्रसाद पनेरु 16530/074-75 खुला सरकारी वतकल

१८ १३५३९३ सुरुची हमाल 16530/074-75 खुला न्याय

१९ १३४५६८ खिकवहादुर खिका 16530/074-75 खुला सरकारी वतकल

२० १४१२९८ सुभास पोखरेल 16530/074-75 खुला न्याय

२१ १४३१०९ िणेश पौिेल 16530/074-75 खुला न्याय

२२ १३२०१७ सुतनल कणेल 16530/074-75 खुला न्याय

२३ १३५२९१ सतवनराज पाणे्ड 16530/074-75 खुला न्याय

२४ १३५२५५ संग्राम तसमखिा 16530/074-75 खुला न्याय

२५ १३५३१६ सररता सुवेदी 16530/074-75 खुला न्याय

२६ १३५३६२ सुतदपकुमार राय 16530/074-75 खुला सरकारी वतकल

२७ १४५२५५ रेवती सुवेदी 16530/074-75 खुला सरकारी वतकल

२८ १३५४५३ तबराट तबष्ट 16530/074-75 खुला न्याय

२९ १४१८१६ अरुण सापकोटा 16530/074-75 खुला सरकारी वतकल

एकमुष्ट योग्यर्ाक्रमको सुची: 

लोक सेवा आयोग
प्रश्नपत्र पररमाजजन एवम् अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश महाशाखा

(अन्तवाजर्ाज र्था ससफाररश शाखा)

सूचना नं. २७०/०७५-७६

समसर्ः २०७५।०६।२९

आयोिको सवज्ञापन नम्बर १६५३०/०७४-७५ (खुला), १६५३१/०७४-७५ (मसहला), १६५३२/०७४-७५ (आ.ज.), १६५३३/०७४-

७५ (मिेशी), १६५३४/०७४-७५ (दसलर्), १६५३५/०७४-७५ (अपांग) र १६५३६/०७४-७५ (सप.के्ष.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय,

कानून र सरकारी वतकल समूह, रा.प.तृतीय शे्रणी (अप्रा.), शाखा अतिकृत वा सो सरह पदमा तनयुन्तिका लाति तसफाररश भएका

उमे्मदवारहरुले प्राप् िरेको कूल प्राप्ांकको आिारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची तमतत २०७५।०६।२९ को तनणणयानुसार

सम्बन्तित सबैको जानकारीको लाति यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।
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योग्यर्ाक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
ससफाररश गररएको 

सवज्ञापन नं.
खुला/समावेशी

ससफाररश 

भएको समूह

३० १३४४७२ अतश्वना ढकाल 16530/074-75 खुला न्याय

३१ १३१५७९ तवतपनराज ततवारी 16530/074-75 खुला सरकारी वतकल

३२ १३५११४ रेवतीप्रसाद पराजुली 16530/074-75 खुला न्याय

३३ १४८९९४ अजुणनप्रसाद िुरािाई 16530/074-75 खुला न्याय

३४ १३८५४३ बसन्तप्रसाद न्यौपाने 16530/074-75 खुला न्याय

३५ १३००९५ अमृत तघतमरे 16530/074-75 खुला न्याय

३६ १४०४५९ तशव कोइराला 16530/074-75 खुला न्याय

३७ १३५०२० मोहन रायमाझी 16530/074-75 खुला न्याय

३८ १३५३३२ सािर भण्डारी 16530/074-75 खुला न्याय

३९ १३४७५२ नरेश राय यादव 16530/074-75 खुला न्याय

४० १३४७९७ तनशी झा 16531/074-75 मतहला न्याय

४१ १४०२८४ तवरबहादुर बोहरा 16536/074-75 तप.के्ष. न्याय

४२ १३५०६२ राजलाल यादव 16533/074-75 मिेशी सरकारी वतकल

४३ १३५३४० तसता अतिकारी 16531/074-75 मतहला सरकारी वतकल

४४ १३५०३३ यूतनक लोहनी 16531/074-75 मतहला न्याय

४५ १३४८५९ प्रततभा खनाल 16531/074-75 मतहला न्याय

४६ १३४४३० अतनता पौिेल 16531/074-75 मतहला न्याय

४७ १३५३५३ सुजता उपे्रती 16531/074-75 मतहला न्याय

४८ १३९१८५ तमनाकुमारी तबष्ट 16531/074-75 मतहला न्याय

४९ १४८५५८ कतबराज शमाण पाध्या 16535/074-75 अपांि सरकारी वतकल

५० १३४४९८ उदयप्रकाश तलमु्ब 16532/074-75 आ.ज. कानून

५१ १३७१४० जुनु भट्टराइण 16531/074-75 मतहला न्याय

५२ १३५३१३ सररता िौतम 16531/074-75 मतहला न्याय

५३ १३४७८५ तनमणला मरातसनी 16531/074-75 मतहला सरकारी वतकल

५४ १४९८५७ आरती चपाई 16531/074-75 मतहला सरकारी वतकल

५५ १३४८०१ नृपराज खि्का 16536/074-75 तप.के्ष. सरकारी वतकल

५६ १३५०४७ रमुना राउत 16531/074-75 मतहला सरकारी वतकल

५७ १३४७१७ तदव्याकुमारी भट्टराइण 16531/074-75 मतहला सरकारी वतकल

५८ १३४९२१ तबतनता कपाली 16531/074-75 मतहला सरकारी वतकल

५९ १३४७३८ िनबहादुर शेरपंुजा पुन 16532/074-75 आ.ज. कानून

६० १३५१५६ तवकेश महजणन 16532/074-75 आ.ज. न्याय

६१ १३४५११ उशा िजमेर 16534/074-75 दतलत सरकारी वतकल

_____________

(लक्ष्मण बराल)

शाखा असिकृर्

_____________

(देवेन्द्र शमाज)

शाखा असिकृर्

_______________

(रमेश मैनाली)

उपससचव
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