
 
 

लोक सेवा आयोग 

म यमा  चल े ीय नदशनालय 

(अ तवाता तथा सफा रश शाखा) 

नया ँबाने  वर, काठमाड  

 
वेवः www.psc.gov.np 

इमलेः machheni@psc.gov.np 

या स ०१-४११५८३५ 

फोन नं. ०१-४११५८३१, ०१-४११५८३३ 
 

 

सूचना नं.- 252/०७३-७४, म त २०७३/11/1  गते 

 

यस नदशनालयको व ापन नं. 11309/०७2-७3 (आ. .), नेपाल याय सेवा, याय समूह, राजप  अनं कत 
तीय ेणी, ख रदार वा सो सरह पदको माग पद सं या 3 (तीन) का ला ग लिखत पर ाबाट अ तवातामा छनौट 

भएका सबै ५ (पाँच) जना उ मेदवारह ले अ तवाता न दन ेभनी सनाखत स हतको नवेदन दएकाले यस व ापनमा कुन ै
प न उ मेदवार सफा रस हनु नसकेको यहोरा स बि धत सबैको जानकार को ला ग यो सूचना कािशत ग रएको छ ।  
 
 
 
   
 

........................ .................. ..................... 
(जय साद आचाय) (र वलाल शमा) (टामलाल पा डे) 
 नायब सु बा शाखा अ धकृत नदशक 
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यस नदशनालयको व ापन नं. 11309/०७2-७3 (आ. .), नेपाल याय सेवा, याय समूह, राजप  अनं कत 
तीय ेणी, ख रदार वा सो सरह पदको माग पद सं या 3 (तीन) का ला ग लिखत पर ाबाट अ तवातामा छनौट 

भएका सबै ५ (पाँच) जना उ मेदवारह ले अ तवाता न दन ेभनी सनाखत स हतको नवेदन दएकाले यस व ापनमा कुन ै
प न उ मेदवार सफा रस हनु नसकेको यहोरा स बि धत सबैको जानकार को ला ग यो सूचना कािशत ग रएको छ ।  
 
 
 
   
 

........................ .................. ..................... 
(जय साद आचाय) (र वलाल शमा) (टामलाल पा डे) 
 नायब सु बा शाखा अ धकृत नदशक 

 
 

व ापन नं. 11309/०७2-७3 (आ. .), नपेाल याय सेवा, याय समूह, राजप  अनं कत तीय ेणी, ख रदार वा सो 
सरह पदको माग पद सं या 3 (तीन) का ला ग लिखत पर ाबाट अ तवातामा छनौट भएका सबै 5 (पाचँ) जना 
उ मेदवारह ले अ तवाता न दने भनी सनाखत स हतको नवेदन दएकाले लिखत पर ाको अंक टेबलेुसन गन आव  यक 
नभएकोले उ लेिखत व ापनको उ लेिखत यहोराको सूचना काशन गन नणय ग रयो । 

 
 


