
लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
 

(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 
 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

िसफािरश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं.136/०७८/०७९, िमित:- २०७9/०3/15 गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं.-१४861-077/078 (खलुा), नेपाल इिञ् जिनयिर  सेवा, सभ समूह, रा.प.अनं.ूथम ौेणी 
(ूािविधक) सभक्षक पद संख्या 2 (दईु) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत 4 (चार) जना उम्मेदवारह  मध्ये 
िलिखत परीक्षा 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. नाम थर बाब/ुआमा बाजे िसफािरश भएको 

कायार्लय िकिसम 

१ 650026 मोहन कुमार लम्साल 

दलु्ल ुन.पा.-12 दैलेख । 

िशवराज/देवी 
कुमारी 

नन्दराम ौी नापी कायार्लय 
कािलकोट । 

 खलुा 

2 650011 केशव िगरी 
छिवसपािथभेरा-1 बझा  । 

देवानन्द/िसता हिरभान ौी जाजरकोट 
िजल्ला अदालत 
जाजरकोट । 

 खलुा 

वैकिल्पक सूची: 
ब.स. रोल नं. नाम थर बाब/ुआमा बाजे 

१ 650064 सागर धामी 
िभमद  न.पा.-6 कन्चनपरु । 

िकसन/उषा हर िसंह 
 

 

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

१ 650024 रोशन कुमार साह  राजिकशोर मेथरु 

2 650074 खमुराज ओली िहरालाल शिसराम 

3 650070 पदमलाल ढकाल रमेश लआमण 
 

िं टव्य:- 
 1. अःथायी िनयिुक्तका लािग बैकिल्पक सूचीका उम्मेदवार लाई पिहलो ूाथिमकता िदईनछे ।  

2. यस िव ापनको अन्तरवातार्मा 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 ववेसाइट 
https://psc.gov.np/advertise/advertise/user मा हेनर् सिकन ेव्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 
  

 
 

 (भरत खनाल) (सिमर भ राई) (पूणर्मान ौें ठ)  

 शाखा अिधकृत केन्िीय ूितिनिध   उपसिचव 



लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
 

(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 
 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

िसफािरश सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं.137/०७८/०७९, िमित:- २०७9/०3/15 गते 
 
यस कायार्लयको िव.नं.-१४862-077-078 (मिहला), नेपाल इिञ् जिनयिर  सेवा, सभ समूह, रा.प.अनं.ूथम ौेणी 
(ूािविधक) सभक्षक पद संख्या 1 (एक) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत 2 (दईु) जना उम्मेदवारह  मध्ये 
िलिखत परीक्षा 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. नाम थर बाब/ुआमा बाजे िसफािरश भएको 

कायार्लय िकिसम 

१ 650028 उमा खऽी 
खड्कवाडा-5 दैलेख । 

िदपक/राजकुुमारी नगेन्ि ौी डोल्पा िजल्ला 
अदालत डोल्पा । 

मिहला 

 

वैकिल्पक सूची: 
ब.स. रोल नं. नाम थर  बाब/ुआमा बाजे 

१ 650040 लआमी खड्का 
मिुसकोट-11 कुम पि म । 

िजत/शोभा शेर 
 

 

 

 

िं टव्य- 
1. यस िव ापनको अन्तरवातार्मा 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 ववेसाइट 
https://psc.gov.np/advertise/advertise/user मा हेनर् सिकन ेव्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 
  

 
 
 

 
 
 (भरत खनाल) (सिमर भ राई) (पूणर्मान ौें ठ)  

 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. 138/०७८-७९, िमित:- २०७9/०3/15 गते 

 
यस कायार्लयको िव.नं. १४8६1-१४८६2/077-078 (खलुा/समावेशी) नेपाल इिञ् जिनयिर  सेवा, सभ समूह, 
रा.प.अनं.ूथम ौेणी (ूािविधक) सभक्षक पद संख्या 3 (तीन) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत 6 (छ) 
जना उम्मेदवारह  मध्ये िलिखत परीक्षा 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 650026 मोहन कुमार लम्साल 14861/077-078 खलुा 
२ 650011 केशव िगरी 14861/077-078 खलुा 
३ 650028 उमा खऽी 14862/077-078 मिहला 

 

िं टव्य:-  

1.िसफािरश भएका उम्मेदवारलाई िसफािरश पऽ िमित २०७9/०3/17 गते िदनको 12:०० बजे िदइनेछ । 

2.यस िव ापनको अन्तरवातार्मा 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 । 

  

 
 

  
 

 

(भरत खनाल) (सिमर भ राई) (पूणर्मान ौें ठ)  

 शाखा अिधकृत केन्िीय ूितिनिध   उपसिचव 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


