
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ५५ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०२/०७६–७७ (खुला) नेपाल न्याय िेिा, न्याय ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, नायब िुव्िा 
िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या ५ (पााँच) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका ७ जना 
उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०५।१३ ग  ेिंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्थथ  ३ ( ीन) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको 
प्राप ांक, कम्पयूटि िीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि 
कायि हुन आएकोले उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थथायी तनयुस्त को लागग 
मिफारिि गने गिी मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुाँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको 
छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको 
नाम ससफाररश भएको कायाालय 

१ ८३२८१६ िाशाल खड्का भा ेखोला-८, बझाङ्ग िािचन्र/धनकला िानबहादिु 
श्री कैलाली स्जल्ला अदाल , 
कैलाली 

२ ८३३२६१ घनश्याि जोशी गोदाििी-३, कैलाली चन्रदेि/तनिाला देिी जगन्नाथ 
श्री उच्च अदाल  ददपायल, 

िहेन्रनगि ईजलाि,कञ्चनपुि 

३ ७७०८६९ पुष्प िाज भट्ट गन्यापधुिा-५, डडले्धुिा हरिलाल/गौिी देिी पििानन्द 
श्री कञ्चनपुि स्जल्ला 
अदाल , कञ्चनपुि 

 

अथथायी िूची :- 
अ.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ८३२७४३ गचिस्ञ्जिीप्रिाद उपाध्याय मिनप्रिाद अजुानप्रिाद 
२ ७७०८७४ वििेकिाज गगिी नििाज हका  

 

रष्टव्य :- अथथायी तनयुस्त को लागग बैकस्ल्पक उम्िेदिािहरुलाई पदहलो प्राथमिक ा ददईने छ । 
नोट :- १) िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले प्राप  

गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको 
website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

  
 

 

 

 

   .........................                        ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 

शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 
 

 

 

  

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


पाना नं.~ 2 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ५६ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०३/०७६–७७ (िदहला) नेपाल न्याय िेिा, न्याय ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, नायब िुव्िा 
िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका ४ जना उम्िेदिािहरुको 
मित  २०७८।०५।१३ ग  े िंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्थथ  ३ ( ीन) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको प्राप ांक, 
कम्पयूटि िीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि कायि हुन 
आएकोले उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थथायी तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी 
मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुाँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

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

ससफाररश भएको 
कायाालय 

१ ८३२७०९ िुतन ा कुिािी चौधिी घोडाघोडी-१२, कैलाली िािप्रिाद/अलाइची देिी खुिीिाि 
श्री अछाि स्जल्ला अदाल , 
अछाि 

 

बैकस्ल्पक उम्िेदिाि :- 
वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ८३२७१३ पािा ी िहि िहाकाली-३, दाचुाला िानमिह/कल ुदेिी प्रेि मिह 

२ ७७०३०३ ककिण कुिािी बोहिा िष्टा-१, बझाङ्ग जोगबहादिु/केद ुदेिी गोिे 
 

नोट :- १) िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले प्राप  
गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको 
website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

  
 

 

     .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 
शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 

 

 

 

  

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


पाना नं.~ 3 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ५७ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०४/०७६–७७ (आ.ज.) नेपाल न्याय िेिा, न्याय ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, नायब 
िुव्िा िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका ४ जना 
उम्िेदिािहरुको मित  २०७८।०५।१३ ग  ेिंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्थथ  ३ ( ीन) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको 
प्राप ांक, कम्पयूटि िीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि 
कायि हुन आएकोले उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थथायी तनयुस्त को लागग 
मिफारिि गने गिी मित  २०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुाँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको 
छ। 

 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश भएको 
कायाालय 

१ ८३१४२० िंजय  चौधिी कैलािी-४, कैलाली बाधुिाि/िनुत्री कुिािी भिथिी 
श्री कञ्चनपुि स्जल्ला 
अदाल , कञ्चनपुि 

 

बैकस्ल्पक उम्िेदिाि :- 
वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ८३००६८ िाि कुिाि िाना शुतलाफाटा-६, कञ्चनपुि कढेिा/विन्द ुदेिी करििा 
 

नोट :- १) िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले 
प्राप  गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि 
आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

 
 

 

      .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 
   शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 

 

 

 

  

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


पाना नं.~ 4 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ५८ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

मिफारिि िम्बन्धी िचूना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०६/०७६–७७ (दमल ) नेपाल न्याय िेिा, न्याय ििूह, िा.प.अनं.प्रथि शे्रणी, नायब िुव्िा 
िा िो ििह पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लागग मलखख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लागग छनौट भएका ३ जना उम्िेदिािहरुको 
मित  २०७८।०५।१३ ग  ेिंचालन भएको अन् िाा ाािा उपस्थथ  ३ ( ीन) जना उम्िेदिािहरुको मलखख  पिीक्षाको प्राप ांक, कम्पयूटि 
िीप पिीक्षण पिीक्षाको प्राप ाकं ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोस्जि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोले 
उम्िेदिािहरुको िोजाइको प्राथमिक ाक्रि बिोस्जि देहायका कायाालयहरुिा थथायी तनयुस्त को लागग मिफारिि गने गिी मित  
२०७८।१२।३० िा तनणाय भएको हुाँदा िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीको लागग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

 
 

ससफाररश योग्यताक्रम 

 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश भएको कायाालय 

१ ८३००५५ िीिेन्र भुल मशगाि-१, बै डी प्रदेशी/पािभ ी बबरुिा 
श्री कैलाली स्जल्ला अदाल , 
कैलाली 

 

बैकस्ल्पक उम्िेदिािहरु :- 

वै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 
१ ८३१७२५ धन बहादिु िाकी शुतलाफाटा-९, कञ्चनपुि भानबहादिु/झपुा देिी िािे 

२ ८३०६९३ िाजेश िुनाि िालुिेला-४, बझाङ्ग मिन्द/ुजुनककडी फककिे 
 

नोट :- १) िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले प्राप  
गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको 
website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

 
 

 

      .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 
   शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 

 

 

 

  

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


पाना नं.~ 5 ~ 

 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ५९ /०७८-७९ मित िः– २०७८।१२।३० 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िचूी 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७६–७७ (खुला/ििािेशी) नेपाल न्याय िेिा, न्याय ििूह, िा.प.अनं.प्रथि 
शे्रणी, नायब िुव्िा िा िो ििह पदिा तनयुस्त को लागग मिफारिि भएका उम्िेदिािहरुले प्राप  गिेको कूल प्राप ांकको आधाििा 
एकिुष्ट योग्य ाक्रि िूची मित  २०७८।१२।३० को तनणाय अनुिाि िम्बस्न्ध  िबैको जानकािीका लागग यो िूचना प्रकाशन 
गरिएको छ। 

एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची :- 
 

यो.क्र.
नं. 

रोल नं. उम्मेिवारको नाम, थर ससफाररक भएको 
ववज्ञापन नं. खुला/समावेशी ससफाररश भएको कायाालय 

१ ८३२८१६ िाशाल खड्का १५७०२/०७६–७७ खलुा श्री कैलाली स्जल्ला अदाल , कैलाली 

२ ८३३२६१ घनश्याि जोशी १५७०२/०७६–७७ 
खलुा 

श्री उच्च अदाल  ददपायल, 

िहेन्रनगि ईजलाि, कञ्चनपुि 

३ ७७०८६९ पुष्प िाज भट्ट 
१५७०२/०७६–७७ 

खलुा 
श्री कञ्चनपुि स्जल्ला अदाल , 
कञ्चनपुि 

४ ८३२७०९ िुतन ा कुिािी चौधिी १५७०३/०७६–७७ महिला श्री अछाि स्जल्ला अदाल , अछाि 

५ ८३१४२० िंजय  चौधिी १५७०४/०७६–७७ आ.ज. 
श्री कञ्चनपुि स्जल्ला अदाल , 
कञ्चनपुि 

६ ८३००५५ िीिेन्र भुल १५७०६/०७६–७७ दहलत श्री कैलाली स्जल्ला अदाल , कैलाली 

 

नोट :- १) िागथ उल्लेखख  विज्ञापनिा मलखख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लागग छनौट भई अन् िाा ाािा िस्म्िमल  भएका उम्िेद्िािहरुले प्राप  
गिेको कूल प्राप ाङ्क िम्बस्न्ध  उम्िेद्िािले यो नत जा प्रकाशन भएको मित ले ७ ददन पतछ अको ७ ददन िम्ि आयोगको 
website: www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िककन ेव्यहोिा जानकािी गिाईन्छ । 

 

 

 

 

 

 

      .........................                       ........................                          ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल)  (बाबुकृष्ण ढकाल)       (विष्णु पौडले) 
    शाखा अधिकृत  केन्द्रीय प्रतततनधि         उपसधचव 

 

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

