
लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 1 ~ 

 

सूचना नं. ९२/०७९-८०                 मिम िः-२०७९।११।१९ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०१/०७८–७९ (खुला) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, 

ना.स.ुवा सो सरह पदको िाग पदसंख्या ३ (तीन) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका ६ (छ) जना 

उम्िेदवारहरुको मिम  २०७९।११।१५ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  ६ (छ) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  परीक्षाको 

प्राप्ताङ्क, कम््यटुर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय बिोमजि 

योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गन ेगरी मिम  २०७९।११।१९ िा मनणाय 

भएको हुुँदा सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररस योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 

बै.यो.क्र.नं रोल नं. नाम, थर,  ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ 830059 चिरचजिवी प्रसाद उपाध्याय  मटकापरु-१, कैलाली मिनप्रसाद/सैल्लेश्वरी अिजनुप्रसाद 

२ 831016 प्रिेमसंह धािी  िािाा-३, दाचुाला नरबहादजर/वासज दले  

३ 770012 हेिजतराि िोशी मसगास-१, वै डी गोपालदत्त/भागरती चिजतािणी 
अस्थायी सचूी :- 

अ.यो.क्र.नं रोल नं. नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ८३२५८४ बासजदेव भट्ट चििानजद सोवी 
२ ८३०००५ नेत्रबहादजर ऐर िड्क मसं लाल मसं 

 

नोट:-     िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेद्वारहरुले प्राप्त गरेको कूलप्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेदवारल े यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/user बाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 

.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 

  

यो.क्र.

नं. 
रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम 

बाजेको 

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ 770456 िेतराि उपाध्याय 
जयपथृ्वी-४, 

बझाङ्ग 
ववष्णजभक्त/कृष्णिती ियानजद 

श्री उच्च सरकारी वकील 

कायाालय, कञ्चनपरु । 

२ 770592 उषाकज िारी भाट 
दिे भलुी-४, 

कञ्चनपरु 
गोववजदबहादजर/लक्ष्िी हररमसंह 

श्री उच्च अिालत दिपायल 

मातहतको महेन्रनगर इजलास र 

मातहतका दजपला अिालतहरु 

३ 830816 सररता कज िारी  पजत 
मभिदत्त-१८, 

कञ्चनपरु 
मभिदत्त/देवकी नजदलाल 

श्री मजल्ला सरकारी वकील 

कायाालय, बाजरुा 

http://www.psc.gov.np/


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 2 ~ 

 

सूचना नं. ९३/०७९-८०                 मिम िः-२०७९।११।१९ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०२/०७८–७९ (मदहला) नेपाल न्याय सवेा, सरकारी वकील सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, 

ना.स.ुवा सो सरह पदको िाग पद संख्या१ (एक) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका ४ (चार) जना 

उम्िेदवारहरुको मिम  २०७९।११।१५ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  ४ (चार) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  परीक्षाको 

प्राप्ताङ्क, कम््यटुर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय बिोमजि 

योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गन ेगरी मिम  २०७९।११।१९ िा मनणाय 

भएको हुुँदा सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको  लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररस योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ८३०७५० पनुिकला कुिारी  रावल पञ्चपरुी-४, सिुे  केशबहादरु/नन्दकला ियराि 

 

 

नोट:- िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेद्वारहरुले प्राप्त गरेको कूलप्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेदवारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/user बाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 

 
.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 

  

यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम 
बाजेको 

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ ८३०६३१ अमन ाकुिारी धािी 
शकु्लाफाुँटा-३, 

कञ्चनपरु 
पे्रि मसंह/गोि ी दवेी गोरि मसंह 

श्री मजल्ला सरकारी वकील 

कायाालय, दाचुाला 

http://www.psc.gov.np/


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 3 ~ 

 

सूचना नं. ९४/०७९-८०                 मिम िः-२०७९।११।१९ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०३/०७८–७९ (आ.ज.) नेपाल न्याय सेवा, न्याय सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ना.सु.वा सो 

सरह पदको िाग पद संख्या १ (एक) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका ४ (चार) जना उम्िेदवारहरुको 

मिम  २०७९।११।१५ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  ४ (चार) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  परीक्षाको प्राप्ताङ्क, कम््यटुर 

सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय बिोमजि योग्य ाक्रि कायि हुन 

आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिम  २०७९।११।१९ िा मनणाय भएको हुुँदा सम्बमन्ध  

सबैको जानकारीको लामग यो सचूना  प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररस योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ८३२५३१ संजय चौधरी  भजनी-४, कैलाली मसताराि/बौरीदेवी वहनज 
२ ७७०१२५ सम स गरुूङ् मदपायल मसलगढी-६, डोटी गोववजदबहादजर/डम्वरकज िारी दानबहादजर 

३ ८३०६५५ गौरव चौधरी कैलारी-६, कैलाली सजतराि/मिनादेवी कज लराि 

 

 

नोट:- िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेद्वारहरुले प्राप्त गरेको कूलप्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेदवारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/user बाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
 

 

 
.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 

 

  

यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना 
बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ ८३१०५९ रन्जी  चौधरी जानकी-१, कैलाली बजधराि/सरस्वती रेशिान 

श्री उच्च अिालत दिपायल 

मातहतको महेन्रनगर इजलास र 

मातहतका दजपला अिालतहरु 

http://www.psc.gov.np/


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 4 ~ 

 

सूचना नं. ९५/०७९-८०               मिम िः-२०७९।११।१९ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०४/०७८–७९ (मधेशी) नेपाल न्याय सवेा, न्याय सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ना.स.ुवा सो 

सरह पदको िाग पद संख्या १ (एक) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका २ (दईु) जना उम्िेदवारहरुको मिम  

२०७९।११।१५ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  २ (दईु) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  परीक्षाको प्राप्ताङ्क, कम््यटुर सीप 

परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय बिोमजि योग्य ाक्रि कायि हुन 

आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिम  २०७९।११।१९ िा मनणाय भएको हुुँदा सम्बमन्ध  

सबैको जानकारीको लामग यो सचूना  प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररस योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ 771024 प्रदीपकज िार साह मछन्निथ ा-३, सप्तरी ि जनि जनप्रसाद/ववभादेवी बच्िालाल 

 

 

नोट:- िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेद्वारहरुले प्राप्त गरेको कूलप्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेद्वारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगकोwebsite: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/userबाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
 

.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 

 

यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम 
बाजेको 

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ 831120 समिरकज िार यादव सम्सी-५, िहोत्तरी रािनारायण/इजदजदेवी मनरञ्जन 

श्री उच्च अिालत दिपायल 

मातहतको महेन्रनगर इजलास र 

मातहतका दजपला अिालतहरु 

http://www.psc.gov.np/


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 5 ~ 

 

सूचना नं. ९६/०७९-८०                मिम िः-२०७९।११।१९ 

एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापन नं. १५७०१/०७८–७९ (खुला), १५७०२/०७८–७९ (मदहला), १५७०३/०७८–७९ (आ.ज.)  र 

१५७०४/०७८–७९ (मधेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ना.स.ुवा सो सरह पदिा 

मिम  २०७९।११।१९ िा मनयमुिका लामग मसफाररस भएका उम्िेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारिा दहेाय बिोमजिको 

एकिषु्ठ योग्य ाक्रि कायि भएकोले सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग मिम  २०७९।११।१९ को मनणायानसुार यो सचूना प्रकाशन 

गररएको छ ।       दसफाररस योग्यताक्रम 

 

नोट:- िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेद्वारहरुले प्राप्त गरेको कूलप्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेदवारल ेयो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट 
हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । 
 
 

 

 
 
 

 

 
.........................              .............................    ............................ 

             (मनरोज बथने )                                      (भोजराज दाहाल)                (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

               शाखा अदधकृत    केन्रीय प्रदतदनदध                    दन. कायाालय प्रमुख 

 

 

यो.क्र.नं. 
मास्टर 

आईडी 
रोल नं. नाम, थर 

दसफाररस भएको 

दवज्ञापन नं. 
खुला/समावेशी 

दसफाररस भएको 

सेवा/समूह 

१ १२१२६८ 770456 िेतराि उपाध्याय १५७०१/०७८–७९ िलुा न्याय / सरकारी वकील 

२ ९११३२७ 770592 उषाकज िारी भाट १५७०१/०७८–७९ िलुा न्याय / न्याय 

३ ७५५४९ 830816 सररता कज िारी  पजत १५७०१/०७८–७९ िलुा न्याय / सरकारी वकील 

४ ५४१५२९ 831059 रजिीत िौधरी १५७०३/०७८–७९ आ.ज. न्याय / न्याय 

५ ६११७६८ 831120 समिरकज िार यादव १५७०४/०७८–७९ िधेशी न्याय / न्याय 

६ ९६९०० 830631 अमनताकज िारी धािी १५७०२/०७८–७९ िमहला न्याय / सरकारी वकील 

http://www.psc.gov.np/

