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वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

    

िसफािरश सम्बन्धी सूचना 
सूचना नं.१५५/०७८-७९, िमित:- २०७९/०३/२६ गते 

 

यस कायार्लयको िव.नं. १४८५४/07७-7८ (खलुा), नेपाल इिञ् ज सेवा, िसिभल समूह, ःयािनटरी उपसमूह, रा.प.अनं.ूथम ौेणी 
(ूािविधक), सब इिञ् जिनयर पद संख्या १ (एक) का लािग िलइएको अन्तरवातार्मा उपिःथत १२ (बा॑) जना उम्मेदवारह  मध्ये 
िलिखत परीक्षा र अन्तरवातार्को औषत अ को कूल योगका 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, ठेगाना बाब/ुआमा बाजे िसफािरश भएको कायार्लय 

१ ७३०४०५ 
िबध्यानन्दूसाद यादव, 
िसॆौनगढ-४, बारा । 

खहे /रामकुमारी दरवारी 
ौी अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान 
आयोगको कायार्लय, सखुत । 

 

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

१ 730482 
य  रोकाय, 
िसम्ता-५, सखुत । 

जगतबहादरु/िगता जंगिबर 

2 ७३०३३१ 
िदपराज जोशी, 
भागेँ वर-२, डडेलधरुा । 

लीलाधर/मानमित धिनराम 

3 ७३००८७ 
खगेन्ि मल्ल,  

शािन्तनगर-३, दा  । 
कृंण/मन कुमारी पनरा 

4 ७३०४५५ 
िबशाल िसंह, 
बढुीगंगा-९, बाजरुा । 

भक्तबहादरु/चन्िा देवी डम्मरबहादरु 

5 ७३०२३४ 
सिुनल पन्त, 
उकु-९, दाच ुर्ला । 

ँयामद / तलुसी देवी ूमेवल्लभ 

6 ७३०३४८ 
देवद  जोशी, 
पाल-४, डडेलधरुा । 

िटकाराम/ सावीऽी जैदेव 

7 ७३०४६६ 
द◌ामोदरूसाद शमार्, 
भेरी-९, जाजरकोट । 

वलूसाद/ इँ विर ौीलाल 

8 ७३०१६९ 
मन्ज ुजोशी, 
शकु्लाफाँटा-१०, कञ् चपरु ।

महेशद / सरःवती बासदेुव 

9 ७३०२६५ 
अतलु आचायर्, 
तलुसीपरु-९, दा  । 

गणेशकुमार/कमला कुमारी शबुराज 
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अःथायी सूची : 
ब.स. रोल नं. नाम थर बाब ु बाजे 

१ ७३०२४० केशवराज शमार् बाशदेुव गौरीकान्त 

२ ७३०३१२ तेजबहादरु खड्का िहरालाल दगुार्बहादरु 
3 ७३०१५७ रिवन्िबहादरु शाही ज बहादरु ूबल 

4 ७३०१५५ अशोक चन्द ताराबहादरु खडकबहादरु 
5 ७३००३१ ूमेबहादरु महरा धनबहादरु मानबहादरु 

 

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

२. िसफािरश भएका उम्मेदवारलाई िसफािरश पऽ िमित २०७९/०३/२८ गते िदनको १:०० बजे िदइनछे । 

३. 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 ।  

 
 
 
 
 
 
 

(खगेन्ि बढुाक्षेऽी)    (भरत खनाल)   (पूणर्मान ौें ठ)  

 नायव सबु्वा    शाखा अिधकृत     उपसिचव 
 


