
लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तवार्तार् तथा िसफािरस शाखा) 

 
 

वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

िसफािरस संशोधन सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं. 1१३/०७9-80, िमित :२०७९/11/२० गते 

 

यस कायार्लयको सूचना नं. 101/०७9-80, सूचना नं. 10२/०७9-80 र सूचना नं. 10३/०७9-80 िमितः २०७९/11/19 
गते ूकािशत सूचनामा न्याय सेवाको न्याय र सरकारी वकील समूहमा िसफािरस हनु ेदेहायका उम्मेदवारह को समूह र िसफािरस 
कायार्लय फरक पनर् गएकोले देहाय बमोिजम संशोधन भएको सम्बिन्धत सबैको जानकारीको लािग िमित 2079/11/20 गतेको 
िनणर्यानसुार यो सूचना ूकाशन गिरएको छ ।  
िसफािरस योग्यताबम: 

सेवा/समूह- नेपाल न्याय/न्याय, िसफािरस समूह- मिहला 
यो.ब.
न. 

मां टर 
आई.डी. 

रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम थर, 
ठेगाना 

बाब/ुआमा बाजे िसफािरस भएको कायार्लय 

१ 888503 650263 
शोभा आचायर्, 
मधवुन-१, बिदर्या। 

कािशराम/मैनकला निर ूसाद 
कालीकोट िजल्ला अदालत, 

कालीकोट। 
 

 

वैकिल्पक योग्यताबम: 

यो.ब.
नं. 

मां टर 
आई.डी. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर, ठेगाना बाब/ुआमा बाजे 

१ 326461 651435 
शिमर्ला कुमारी िसजापती, 
आठबीस-९,दैलेख। 

सन्यासी/नान महा प 

2 486909 651850 
िमःमा कुमारी काकीर्, 
भैरवी-१,दैलेख। 

कािशराम/रामकला दल बहादरु 
 

िसफािरस योग्यताबम: 

सेवा/समूह- नेपाल न्याय/सरकारी वकील, िसफािरस समूह- िप.क्षे. 
यो.ब.
न. 

मां टर 
आई.डी. 

रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम थर, 
ठेगाना 

बाब/ुआमा बाजे िसफािरस भएको कायार्लय 

१ 1032494 651735 
सिुनल न्यौपाने, 
छेडागाड-६, जाजरकोट। 
 

पशपुित/रामिसला िशवराम 
िजल्ला सरकारी वकील 
कायार्लय, कुम पिँ चम। 

 

वैकिल्पक योग्यताबम: 

यो.ब.
न. 

मां टर 
आई.डी. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर, ठेगाना बाब/ुआमा बाजे 

१ 885062 651309 
िटकाराम उपाध्याय, 
ढकारी-८, अछाम। 

भिुमनन्द/धनी देवी दगुार्राम 

2 499176 651454 
भाःकर उपाध्याय, 
मं टा-४, बझा । 

सत्यराज/िखना देवी धमु्प 

३ 883677 650358 
मान बहादरु खड्का, 
जिुनचाँदे-९, जाजरकोट। 

शेर बहादरु/िबरमली कालो 

 
 
 
 

(िमलन राई)      (जयराम नेपाल)     (पूणर्मान ौें ठ)  

शाखा अिधकृत      केन्िीय ूितिनिध       उपसिचव 

  



लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तवार्तार् तथा िसफािरस शाखा) 

 
 

वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

एकमुं  ट योग्यताबम संशोधन सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं.1१४/०७9-80, िमित :२०७९/११/२० गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं.१४७५१/078-79 (खलुा), १४७5५/07८-7९ (िप.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहको रा.प.अनं. 
ूथम ौेणी, नायव सबु्वा वा सो सरह पदमा िमित 2079/११/१९ मा िनयिुक्तका लािग िसफािरस भएका उम्मेदवारह ले ूाप् त गरेको कूल 
ूाप् ता को आधारमा देहाय बमोिजमको संशोिधत एकमुं  ट योग्यताबम कायम भएकोले सम्बिन्धत सबैको जानकारीको लािग िमित 
2079/११/20 को िनणर्यानसुार यो सूचना ूकाशन गिरएको छ । 

 
एकमुं  ट योग्यताबम सूची : 

यो.ब.
न. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर, ठेगाना िसफािरस भएको िव ापन नं. 
खलुा/ 
समावेशी 

िसफािरस भएको  सेवा/ समूह 

१ 651897 
िधरेन्ि कुमार थापा, 
ठाँटीकाँध-२, दैलेख। 

१४७५१/078-79  खलुा नेपाल न्याय/सरकारी वकील 

२ 651735 
सिुनल न्यौपाने, 
छेडागाड-६, जाजरकोट। 
 

१४७५५/078-79  िप.क्षे.   नेपाल न्याय/सरकारी वकील 

 
 

नोट:- 

१. अःथायी िनयिुक्तको लािग बैकिल्पक उम्मेदवारलाई पिहलो ूाथिमकता िदइनेछ । 

२. िसफािरस भएका उम्मेदवारलाई िसफािरस पऽ िमित २०७९/११/२१ गते िदनको १:०० बजे िदइनेछ । 

३. यस िव ापनको अन्तवार्तार्मा सिम्मिलत उम्मेदवारह ले ूाप् त गरेको 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 ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(िमलन राई)     (जयराम नेपाल)     (पूणर्मान ौें ठ)  

शाखा अिधकृत                    केन्िीय ूितिनिध      उपसिचव 


