
लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

िसफािरश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. ९९/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं. १४७५२/076-77 (खलुा) नेपाल ूशासन सेवा, राजँ व समूह, रा.प.अनं.ूथम ौेणी नायव सवु्वा वा 
सो सरह पद संख्या २ (दईु) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत १३(ते॑) 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 ६५३७७३ 
िदवाकर ओली 
िऽवेणी-३, कुम पिँ चम। 

मनिजत/ 

धनमाया 
धनिजत 

आन्तिरक राजँ व कायार्लय, 
सखुत । 

२ ६५०५४१ 
मदनकुमार ितिमल्सेना 
िवशाला-२, दैलेख। 

पदमलाल/ 

तलु्सी 
हिरलाल 

आन्तिरक राजँ व कायार्लय, 
सखुत । 

 

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

१ ६५०९६३ 
रमेशकुमार िसंह 
ितला-४, जमु्ला। 

िधरबहादरु िवरबहादरु 

२ ६५३८६० 
ँयामूसाद सापकोटा 
वीरेन्िनगर-६, सखुत।  

छिबलाल हिरकृं ण 

३ ६५००९३ 
पदमबहादरु देउवा 
पञ् चपरुी-७, सखुत। 

जन भोटे 

४ ७३०२०५ 
जगिदश शमार् 
िसंजा-२, जमु्ला। 

कािशचन्ि कृपाराम 

५ ७२०००९ 
पदमिबबम थापा 
भैरवी-२, दैलेख। 

मानबहादरु हकर् बहादरु 

६ ६५१४५३ 
किबलाल िब .सी.  

िसम्ता-१, सखुत। 
कणर्बहादरु सरने 

 

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

१ 650063  नारायणूाद िघिमरे  केशरूसाद  उमालाल 
२ 653295  गणेश राना  मानबहादरु  बलबहादरु 

 
 
 

(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. १००/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं. १४७५४/076-77 (आ.ज.) नेपाल ूशासन सेवा, राजँ वसमूह, रा.प.अनं.ूथम ौेणी नायव 
सवु्वा वा सो सरह पद संख्या १ (एक) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत १ (एक) माऽ उम्मेदवारको िलिखत 
परीक्षा, िसप परीक्षण र अन्तरवातार्को औषत अ को कूल ूाप् ता  समेतका आधारमा िनजलाई िनयिुक्तका लािग िनम्न 
कायार्लयमा िसफािरश गिरएको 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 ६५१९७४ 
िदपेन्िकुमार गाहा थापा 
दशरथपरु-३, सखुत । 

पणुर्बहादरु/ 

िदलमती 
तलुबहादरु 

करदाता सेवा कायार्लय, 
जमु्ला । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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.१०१/०७८-७९, िमित:२०७८/१२/३० गते 

  

यस कायार्लयको िव.नं.१४७५२ र १४७५४/076-77(खलुा/समावेशी) नेपाल ूशासन सेवा, राजँ व समूह, रा.प.अनं. 
ूथम ौेणी नायव सवु्वा वा सो सरह पद संख्या ३ (तीन) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत १४ (चौध) 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 ६५३७७३  िदवाकर ओली  १४७५२/076-77 खलुा 
२ ६५०५४१  मदनकुमार ितिमल्सेना  १४७५२/076-77 खलुा 
३ ६५१९७४  िदपेन्िकुमार गाहा थापा  १४७५४/076-77 आ.ज. 

 

िं टव्य: 

1. अःथायी िनयिुक्तको लािग बैकिल्पक उम्मेदवारलाई पिहलो ूाथिमकता िदइनछे । 

2. िसफािरश भएका उम्मेदवारलाई िसफािरश पऽ िमित २०७९/०१/०५ गते िदउसो ३:०० 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 
वेवसाइटhttps://psc.gov.np/advertise/advertise/user मा हेनर् सिकन ेव्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 


