
लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

िसफािरश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ८१/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं. १४७५२/076-77 (खलुा) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं.ूथम 
ौेणी, नायव सवु्वा वा सो सरह पद संख्या ५ (पाँच) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत ८(आठ) जना 
उम्मेदवारह  मध्ये िलिखत परीक्षा, िसप परीक्षण र अन्तरवातार्को औषत अ को कूल ूाप् ता  समेतका आधारमा िनम्न 
बमोिजम योग्यताबम कायम हनु आएकोले िनयिुक्तका लािग िनम्न कायार्लयमा िसफािरश गिरएको छ। साथै देहायको 
वैकिल्पक सूची र अःथायी सूची कायम हनु आएको व्यहोरा सम्बिन्धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन 
गिरएको छ। 

िसफािरश योग्यताबम: 

ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमा बाजे िसफािरश भएको कायार्लय 

१ 650658 
िदपेन्ि कंडेल 
वीरेन्िनगर-२, सखुत । 

पदमलाल/ 
सािवऽा 

हिरूसाद 
उच्च अदालत सखुत वा सो 
अन् तगर्त । 

२ ६५१८५४ 
सिबना नेपाली 
वीरेन्िनगर-१०, सखुत । 

गगनबहादरु/ 

पावर्ती 
लोकबहादरु 

उच्च अदालत सखुत वा सो 
अन् तगर्त । 

३ ६५४८३९ 
िव े रूसाद न्यौपान े
वीरेन्िनगर-३, सखुत । 

अग् नीूसाद/
पदमकला 

नन् दूसाद 
उच्च अदालत सखुत वा सो 
अन् तगर्त । 

४ ६५०८०४ 
मनुा थापा 
नौमलेु-२, दैलेख । 

नरबीर/ 
शिसकला 

गजबीर 
उच्च अदालत सखुत वा सो 
अन् तगर्त । 

५ ६५३१४९ 
बालाराम शमार् 
महाब-ु१, दैलेख । 

कािशराम/ 
ननकली 

गोरे 
उच्च सरकारी विकल कायार्लय, 
जमु्ला । 

 

वैकिल्पक सूची : 
ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब ु बाजे 

१ 653321 
किपल कोइराला 
ितलागफुा-९, कालीकोट । 

नन् दकेशर रत् नाखर 

२ ६५०९६३ 
रमेशकुमार िसंह 
ितला-४, जमु्ला । 

िधरबहादरु वीरबहादरु 

 

अःथायी सूची : 
ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर बाब ु बाजे 

१ 653609  चन्िूसाद ढकाल  गणेशूसाद  देवीूसाद 
 

 
 
 
 
(याम नारायण उपाध्याय)             (भरत खनाल)              (माधव िघिमरे)       (पूणर्मान ौें ठ) 
   नायब सबु्वा                    शाखा अिधकृत              केन्िीय ूितिनिध               उपसिचव 

  



लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

िसफािरश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ८२/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं. १४७५३/076-77 (मिहला) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं.ूथम 
ौेणी, नायव सवु्वा वा सो सरह पद संख्या १ (एक) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत ५(पाँच) जना 
उम्मेदवारह  मध्ये िलिखत परीक्षा, िसप परीक्षण र अन्तरवातार्को औषत अ को कूल ूाप् ता  समेतका आधारमा िनम्न 
बमोिजम योग्यताबम कायम हनु आएकोले िनयिुक्तका लािग िनम्न कायार्लयमा िसफािरश गिरएको छ। साथै देहायको 
वैकिल्पक सूची कायम हनु आएको व्यहोरा सम्बिन्धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ। 

िसफािरश योग्यताबम: 

ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब/ुआमा बाजे िसफािरश भएको कायार्लय 

१ ६५०९१९ 
ूभा शाही 
भेरी-३, जाजरकोट । 

सेत/ुअमतृा ितपा 
उच्च अदालत सखुत वा सो 
अन् तगर्त । 

 

वैकिल्पक सूची: 
ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर र ठेगाना बाब ु बाजे 

१ ६५३३६३ 
पनुमकलाकुमारी  रावल 
पञ् चपरुी-४, सखुत । 

केशबहादरु जयराम 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(याम नारायण उपाध्याय)             (भरत खनाल)              (माधव िघिमरे)       (पूणर्मान ौें ठ) 
   नायब सबु्वा                    शाखा अिधकृत              केन्िीय ूितिनिध               उपसिचव 

 
  



लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

िसफािरश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ८३/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं. १४७५४/076-77 (आ.ज.) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, 
रा.प.अनं.ूथम ौेणी, नायव सवु्वा वा सो सरह पद संख्या १ (एक) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत १ 
(एक) माऽ उम्मेदवार मध्ये िलिखत परीक्षा, िसप परीक्षण र अन्तरवातार्को औषत अ को कूल ूाप् ता  समेतका 
आधारमा खलुातफर्  िसफािरस भैसकेकोले आ.ज.तफर्  कुनै पिन उम्मेदवार बाँकी नरहेको व्यहोरा सम्बिन्धत सबैको 
जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(याम नारायण उपाध्याय)           (भरत खनाल)           (माधव िघिमरे)       (पूणर्मान ौें ठ) 
   नायब सबु्वा                  शाखा अिधकृत          केन्िीय ूितिनिध              उपसिचव 
 
 

  



लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

िसफािरश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ८४/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं. १४७५७/076-77 (अपा ) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं.ूथम 
ौेणी, नायव सवु्वा वा सो सरह पद संख्या १ (एक) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत ५(पाँच) जना 
उम्मेदवारह  मध्ये िलिखत परीक्षा, िसप परीक्षण र अन्तरवातार्को औषत अ को कूल ूाप् ता  समेतका आधारमा िनम्न 
बमोिजम योग्यताबम कायम हनु आएकोले िनयिुक्तका लािग िनम्न कायार्लयमा िसफािरश गिरएको छ। साथै देहायको 
वैकिल्पक सूची कायम हनु आएको व्यहोरा सम्बिन्धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ। 

िसफािरश योग्यताबम: 

ब.स. रोल नं. 
उम्मेदवारको  

नाम थर र ठेगाना 
बाब/ुआमा बाजे िसफािरश भएको कायार्लय 

१ ६५०५४६ 
लिलतबहादरु के .सी.  

नारायण-९ दैलेख । 
ूमेबहादरु/ 

पावर्ती 
मदनबहादरु 

उच्च अदालत सखुत वा सो 
अन् तगर्त । 

 

वैकिल्पक सूची: 
ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको  

नाम थर र ठेगाना 
बाब ु बाजे 

१ ६५०१७२ 
यवुराज रेग्मी 
कि -१, दैलेख । 

ूमेूसाद जोिखलाल 

२ 650337 
िटकाराम उपाध्याय 
ढकारी-८, अछाम । 

भिूमनन् द दगुार्राम 

३ 650371 
उदयबहादरु खऽी 
भैरबी -१, दैलेख । 

इन्िबहादरु बाले 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(याम नारायण उपाध्याय)             (भरत खनाल)              (माधव िघिमरे)       (पूणर्मान ौें ठ) 
   नायब सबु्वा                    शाखा अिधकृत              केन्िीय ूितिनिध               उपसिचव 

  



लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

एकमुं  ट योग्यताबम सूची 
सूचना नं. ८५/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

 
यस कायार्लयको िव.नं.१४७५२-१४७५७/076-77 (खलुा/समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील 
समूह, रा.प.अनं.ूथम ौेणी नायव सवु्वा वा सो सरह पद संख्या ८ (आठ) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा 
उपिःथत १६ (सो॑) जना उम्मेदवारह  मध्ये िलिखत परीक्षा, िसप परीक्षण र अन्तरवातार्को औषत अ  समेतको 
कूल ूाप् ता को आधारमा तपिशल बमोिजमको एकमुं  ट योग्यताबम कायम हनु आएकोले सम्बिन्धत सबैको 
जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ। 

तपिशल: 

ए.यो.ब.न. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, थर 
िसफािरश गिरएको 

िव ापन नं. िकिसम 

१ 650658 िदपेन्ि कंडेल  14752/076-77 खलुा 
२ ६५१८५४  सिबना नेपाली  14752/076-77 खलुा 
३ ६५४८३९  िव े रूसाद न्यौपाने  14752/076-77 खलुा 
४ ६५०८०४  मनुा थापा  14752/076-77 खलुा 
५ ६५३१४९  बालाराम शमार्  14752/076-77 खलुा 
६ ६५०९१९  ूभा शाही  1475३/076-77 मिहला 
७ ६५०५४६  लिलतबहादरु के .सी .   1475७/076-77 अपा  

 

िं टव्य: 

1. अःथायी िनयिुक्तको लािग बैकिल्पक उम्मेदवारलाई पिहलो ूाथिमकता िदइनेछ । 

2. िसफािरश भएका उम्मेदवारलाई िसफािरश पऽ िमित २०७९/०१/०५ गते िवहानको ११:०० बजे िदइनेछ । 

3. यस िव ापनको अन्तरवातार्मा सिम्मिलत उम्मेदवारह ले ूाप् तगरेको कूल ूाप् ता  सम्बिन्धत उम्मेदवारले यो 
नितजा ूकाशन भएको िमितले ७ (सात) िदन पिछ अक  ७ (सात) िदन सम्म आयोगको वेवसाइट 
https://psc.gov.np/advertise/advertise/user मा हेनर् सिकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 
 
 
 
 
 

 
(याम नारायण उपाध्याय)         (भरत खनाल)            (माधव िघिमरे)       (पूणर्मान ौें ठ) 
   नायब सबु्वा                शाखा अिधकृत            केन्िीय ूितिनिध               उपसिचव 

 


