
लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय 
(प्रशासन, अ तरवातार् तथा िसफािरश शाखा) 

 

 
वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

    

                                       िसफािरश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं.38/०७9-80, िमित -२०७९/०५/२1 गते 

 
यस कायार्लयको िव.नं. 1489३/07७-7८(खलुा), नेपाल िविवध सेवा, रा.प.अनं.ि तीय ौेणी (ूािविधक), सहायक कम्प्यटुर 
अपरेटर पद संख्या २ (दईु) का लािग िलइएको अन्तवार्तार्मा उपिःथत ५ (पाँच) जना उम्मेदवारह  मध्ये िलिखत परीक्षा, ूयोगात् मक 
परीक्षा र अन्तवार्तार्को औषत अ को कूल ूाप् ता  समेतका आधारमा िनम्न बमोिजम योग्यताबम कायम हनु आएकोले िनयिुक्तका 
लािग िनम्न कायार्लयमा िसफािरश गिरएको छ । देहायको वैकिल्पक सूची र अःथायी सूची कायम हनु आएको बेहोरा सम्बिन्धत 
सबैको जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ। 

िसफािरश योग्यताबम: 

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

१ ६५००६१ 
राकेश डंगौरा, 
वेदकोट- ७, कञ् चनपरु । 

घनँयाम/ 

कल्पनादेवी 
अन्तलाल ौी इलाका ूशासन कायार्लय, दलु्ल,ु दैलेख । 

२ ६५०१७८ 
राजकुमार योगी, 
शारदा- १५, सल्यान । 

लोकराज/ 

ितलसरी 
िडलबर ौी  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, डोल्पा । 

वैकिल्पक सूची: 
ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर, 

ठेगाना 
बाब/ुआमा बाजे 

१ ६५०३०५ 
रमेश साँवद, 
मेहलमडुी -9, कालीकोट । 

ब्यासी/ मा ली ज्योती 
 

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

१ ६५०१११ लिवनकुमार रोकाया  जकु्त लछु 

२ ६५०१९३ फलेन्ि िड .सी .  ितलकराम मानबहादरु 
िं टव्य:- 
१. अःथायी िनयिुक्तको लािग बैकिल्पक उम्मेदवारलाई पिहलो ूाथिमकता िदइनेछ । 

२. िसफािरश भएका उम्मेदवारलाई िसफािरश पऽ िमित २०७९/०५/२४ गते िदनको १:०० बजे िदइनछे । 

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 सिकन े
बेहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (मनोज कुमार पोखरेल) (ौीजना तण्डकुार)   (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.3९/०७9-80, िमित -२०७९/०५/२1 गते 

 
यस कायार्लयको िव.नं. 1489४/07७-7८(आ.ज.), नेपाल िविवध सेवा, रा.प.अनं.ि तीय ौेणी (ूािविधक), सहायक कम्प्यटुर 
अपरेटर पद संख्या १ (एक) का लािग िलइएको अन्तवार्तार्मा उपिःथत ६ (छ) जना उम्मेदवारह  मध्ये िलिखत परीक्षा, ूयोगात् मक 
परीक्षा र अन्तवार्तार्को औषत अ को कूल ूाप् ता  समेतका आधारमा िनम्न बमोिजम योग्यताबम कायम हनु आएकोले िनयिुक्तका 
लािग िनम्न कायार्लयमा िसफािरश गिरएको छ । देहायको वैकिल्पक सूची कायम हनु आएको बेहोरा सम्बिन्धत सबैको जानकारीका 
लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ। 

िसफािरश योग्यताबम: 

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

१ ६५०४३५ 
रामकुमार चौधरी, 
गौरीगंगा -११, कैलाली । 

छुन् कुराम/ 
नासवती 

जोखन ौी  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, हमु्ला। 

वैकिल्पक सूची: 
ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर, 

ठेगाना 
बाब/ुआमा बाजे 

१ ६५०१४६ 
िनराजन ौें ठ, 
लमही - ५, दाङ । 

होमकुमार/िदलमाया कृंणूसाद 

 

िं टव्य:- 
१. अःथायी िनयिुक्तको लािग बैकिल्पक उम्मेदवारलाई पिहलो ूाथिमकता िदइनेछ । 

२. िसफािरश भएका उम्मेदवारलाई िसफािरश पऽ िमित २०७९/०५/२४ गते िदनको १:०० बजे िदइनछे । 

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 सिकन े
बेहोरा जानकारी गराइन्छ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (मनोज कुमार पोखरेल) (ौीजना तण्डकुार)   (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. 40/०७9-80, िमित -२०७९/०५/२1 गते 

 
यस कायार्लयको िव.नं. 1489३-14894/07७-7८(खलुा/समावेशी), नेपाल िविवध सेवा, रा.प.अनं.ि तीय ौेणी (ूािविधक), 
सहायक कम्प्यटुर अपरेटर पद संख्या ३(२+१=३) का लािग िलइएको अन्तवार्तार्मा उपिःथत १० (दश) जना उम्मेदवारह  मध्ये 
िलिखत परीक्षा, ूयोगात् मक परीक्षा र अन्तवार्तार्को औषत अ को कूल ूाप् ता  समेतका आधारमा िनम्न बमोिजम योग्यताबम कायम 
हनु आएकोले सम्बिन्धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ। 

िसफािरश योग्यताबम: 

ब.स. रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर, ठेगाना 
िसफािरश गिरएको 

िव ापन नं. िकिसम 

१ ६५००६१ 
राकेश डंगौरा, 
वेदकोट- ७, कञ् चनपरु । 

14893/077-78 खलुा 

२ ६५०४३५ 
रामकुमार चौधरी, 
गौरीगंगा -११, कैलाली । 

14894/077/78 आ.ज. 

३ ६५०१७८ 
राजकुमार योगी, 
शारदा- १५, सल्यान । 

14893/077-78 खलुा 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(मनोज कुमार पोखरेल) (ौीजना तण्डकुार)   (पूणर्मान ौें ठ)  

  शाखा अिधकृत   केन्िीय ूितिनिध     उपसिचव 
 
 


