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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १४४/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), नायव सबु्बा िा सो सरह पदको 

माग पद संख्या १२(बाह्र) का लावग वलइएको वलवखत परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका २० (बीस) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण  

१८ देसख २० गतेसम्पम सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत १८ (ऄठार) जना उम्पमेदिारहरूको वलवखत परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको 

आधारमा देहायबमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय 

भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ 
८८३०७६ २११०२८ नविना दाहाल  धनकुटा-७, धनकुटा 

हररप्रसाद/ 

शान्ता 
गोपीकृष्ण  प्र./सा.प्र. 

श्री अवख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान 

आयोगको कायाालय, बवदािास, महोत्तरी 

२ 
१०८६८०२ १५२०६६ वदनेश शमाा 

च रजहारी-१२,रुकुम  

(पविम भाग) 

केशबप्रसाद/ 

वहमकुमारी 
परनाम  

प्र./सा.प्र. श्री भवूमसधुार तथा मालपोत कायाालय, 

कलैया, बारा 

३ 
६०९४०८ २६०८८५ अजुान ररमाल 

ब दीकाली-१, निलपरासी  

( बदाघाट-सथुता पिूा) 

नरहरर/ 

सराथिती 
कुश्माखर  

प्र./सा.प्र. 
श्री वजल्ला प्रशासन कायाालय, सलााही 

४ 
३१६७५६ २६२०७८ टोपिहादरु रािल लवम्पकचहुा-२, कैलाली 

तेजबहादरु/ 

राजदुिेी 
लवक्ष वसहं 

प्र./सा.प्र. श्री भवूमसधुार तथा मालपोत कायाालय, 

राजविराज, सप्तरी 

५ 
३०२८७० २१०२६३ सतंोशकुमार यादि औरही-५, वसराहा 

नथनुी/ 

महशे्वरी 
राजाराम 

प्र./सा.प्र. श्री भवूमसधुार तथा मालपोत कायाालय, 

जनकपरुधाम, धनषुा 
६ 

६१८०५६ २१०७७२ लोकराज कटुिाल वदप्रङु चइुचमु्पमा-२,खोटाङ 
जगतबहादरु/ 

शवुसला 
खड्गबहादरु  

प्र./सा.प्र. 
श्री वजल्ला हुलाक कायाालय, वसराहा 

७ 
९७४३४० १५२७२७ महने्र पाण्डे इथमा-२, गलु्मी पणूाबहादरु/तीला हररबहादरु 

प्र./सा.प्र. 
श्री वजल्ला प्रशासन कायाालय, पसाा 

८ 
३०७४१० २६०५०६ प्रभात िणािाल िीरगञ्ज-३, पसाा 

अवनरुद्धप्रसाद/ 

वसतादिेी 
कन्हयैालाल 

प्र./सा.प्र. श्री वजल्ला समन्िय सवमवतको 

कायाालय, िीरगञ्ज,पसाा 

९ 
६१०४२४ २६०९०३ विष्ण ुसापकोटा सनैामैना-११, रुपन्दहेी 

ठाकुरप्रसाद/ 

शारदा 
काशीराम  

प्र./सा.प्र. श्री इलाका प्रशासन कायाालय, 

बरहथिा, सलााही 

१० 
५३५६३ २६०५९४ महमद मथुतफुा बारागढी-४, बारा नेक/तविजन झगरु 

प्र./सा.प्र. श्री वजल्ला हुलाक कायाालय, ग र, 

र तहट 

११ १०९०१४६ १५३१९५ थमवृत यादि जलेश्वर-३, महोत्तरी 
श्यामप्रसाद/ 

रवमता 
वकशोरी  

प्र./सा.प्र. 
श्री वजल्ला प्रशासन कायाालय, धनषुा 

१२ ६२०१६९ १५११६४ वहरोन राई  
हलेसी तिुाचङ्ुग-२, 

खोटाङ  

यिुराज/ 

वहतामाया 
धनराज  

प्र./सा.प्र. 
श्री वजल्ला प्रशासन कायाालय, र तहट 

 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने सम्भासवत 

सेवा/समूह 

१ १०२११८५ २६१७१४ वजतेशविक्रम शाह माधिनारायण-६, र तहट तेजनारायण/सरथिती विश्वनाथ प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

२ ८९३७६६ २६१२६५ नीरजकुमार कुशिाहा कावलकामाई-१, पसाा रामनाथप्रसाद/वनतदुिेी यदनुन्दन प्रशासन/सामान्य प्रशासन 
  

ऄस्थायी योग्यताक्रम 

यो.क्र.नं. मास्टर अई.डी रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ६८४०८४ २६१०७४ यिुराज ओली भद े वभउराम 

२ ९५८७१२ २६१४५८ प्रदोष पराजलुी प्रमोद ईथिरी 

३ ९४२२६८ २६१३४६ प्रेमप्रसाद अवधकारी प्रभाखर रामप्रसाद 
 

  (लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १४५/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०२/०७८-७९ (मसहला), नेपाल प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), नायव सबु्बा िा सो सरह पदको 

माग पद संख्या ४(चार) का लावग वलइएको वलवखत परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका ९ (नौ) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण  १८ 

देसख २० गतेसम्पम सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत ९ (नौ) जना उम्पमेदिारहरूको वलवखत परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा 

देहायबमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयुविका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय भएको हुुँदा 

सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ ९००२८९ १५२३९२ मीरा राई वमवथला-२, धनषुा वचन्ताहरण/विष्णदुेिी लालबहादरु  प्र./ सा.प्र. 
श्री भवूमसधुार तथा मालपोत कायाालय, 

िीगञ्ज, पसाा 

२ ३८६२९६ २१०४५८ सवमाला तामाङ्ग सरुुङ्गा-२, सप्तरी 
मोहनबहादरु/ 

वललाकुमारी 
बथतीलाल 

प्र./ सा.प्र. श्री भवूमसधुार तथा मालपोत कायाालय, 

ग र,र तहट 

३ ६१३७९५ १५२५०२ वशलाकुमारी महतो वमवथला-६, धनषुा हररनारायण/घरुनी असफी  प्र./ सा.प्र. श्री वजल्ला प्रशासन कायाालय, सलााही 

४ १३३७३२ २१०१६३ समुनकुमारी यादि सरुुङ्गा-७, सप्तरी वदनेश/फुलशैर वकसनु प्र./ सा.प्र. श्री वजल्ला प्रशासन कायाालय, र तहट 

 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने सम्भासवत 

सेवा/समूह 

१ ६३३८०३ २६०६६६ चाुँदनी कुमारी वबन्दािावसनी-४,धनषुा राजेन्रप्रसाद/उमीलादिेी रामचररत्र प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

२ ६७३७५ २६०१५१ अवभलासाकुमारी झा राजदिेी-६,र तहट विवपनकुमार/अवनता लक्ष्मण प्रशासन/सामान्य प्रशासन 
 

   

  

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १४६/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०३/०७८-७९ (अ.ज.), नेपाल प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), नायव सबु्बा िा सो सरह पदको 

माग पद संख्या २(दुई) का लावग वलइएको वलवखत परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका १० (दश) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण  १८ 

देसख २० गतेसम्पम सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत १० (दश) जना उम्पमेदिारहरूको वलवखत परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको 

आधारमा देहायबमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय 

भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ ३४८४६४ १५०३६४ फुलकुमारी च धरी  जनकनवन्दनी-२,धनषुा 
शवुसलकुमार/ 

अवनतादेिी 
तेजनारायण प्र./सा. प्र. 

श्री वजल्ला हुलाक कायाालय, 

महोत्तरी 

२ ५५६७५८ २६०८३५ वििेक च धरी बारागढी-६, बारा नरेन्र/मायापती बासदुेि  प्र./सा. प्र. 
श्री भवूमसधुार तथा मालपोत 

कायाालय,  जनकपरुधाम, धनषुा 

 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र.नं. 
मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने 

सम्भासवत सेवा, समूह 

१ १०९४६३ २६०३२८ पदमिहादरु घवता छत्रेश्वरी-५,सल्यान इश्वरीप्रसाद/टंकी बेलधर प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

२ ३३१२२५ २१०३१० चन्र वसं िाइबा बकैया-७, मकिानपरु ठाकुरवसंह/नीरमाया िीरबहादरु प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

३ ८९३४८४ १५१७०४ सोनामवसंह गोले बवदाबास-११, महोत्तरी लवखनबहादरु/मवनमाया लोकबहादरु  प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

४ २२७६८६ २६२६४७ अकलेश्वरनाथ च धरी फतुिा विजयपरु-९, र तहट कवपलदेि/चमेलीदेिी जोगनारायण प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

 

 

  

 

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १४७/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), नायव सबु्बा िा सो सरह पदको 

माग पद संख्या २(दुई) का लावग वलइएको वलवखत परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका १५(पन्र) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण  १८ 

देसख २० गतेसम्पम सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत १४ (चौध) जना उम्पमेदिारहरूको वलवखत परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको 

आधारमा देहायबमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय 

भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ ८६९७२८ १५२६११ अवमतकुमार साह सोनमा-३,महोत्तरी नागेन्रप्रसाद/वकरण गोसाइ प्र./सा. प्र. श्री वजल्ला प्रशासन कायाालय, वसराहा 

२ ९८२२९४ २६१३६४ विराज ुपटेल 
फतुिा विजयपरु-११, 

र तहट 
ब्रम्पहनारायण/रावधका ििनलाल  प्र./सा. प्र. श्री नापी कायाालय, मलंगिा, सलााही 

 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र.न.ं मास्टर अई.डी रोल नं. 
उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने 

सम्भासवत सेवा, समूह 

१ १०२११८५ २६१७१४ वजतेशविक्रम शाह माधिनारायण-६, र तहट तेजनारायण/सरथिती विश्वनाथ   प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

२ ८९३७६६ २६१२६५ नीरजकुमार कुशिाहा कावलकामाई-१,पसाा रामनाथप्रसाद/वनतुदेिी यदनुन्दन  प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

३ ३०९५९२ १५०३०० विजय कुशिाहा बलरा-८, सलााही राजंमगल/सुनैना रामऔतार प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

४ ८४६६५ २१००९२ रिनकुमार यादि  बोदेबसााइन-५, सप्तरी जयनारायण/रामपरी बजृभषुण प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

५ १०८१२४१ २६२५२१ राहुलकुमार यादि सिुणा-२,बारा वशिपजुन/राम्पभादेिी हररहर  प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

६ २९९७५४ २६०४७९ सवुधर साह कविलासी-४, सलााही भरत/कोवशला ठाकुर प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

 

 

  

 

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १४८/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०५/०७८-७९ (दसलत), नेपाल प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), नायव सबु्बा िा सो सरह पदको 

माग पद संख्या १(एक) का लावग वलइएको वलवखत परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका ४ (चार) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण  १८ 

देसख २० गतेसम्पम सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत ४ (चार) जना उम्पमेदिारहरूको वलवखत परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको 

आधारमा देहायबमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय 

भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ १९२७१६ २६२४८९ अजय दास बलरा-१०, सलााही श्री/मञ्चवनया कणा प्र./सा.प्र. श्री मालपोत कायाालय वसमरा, बारा 

 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र.न.ं मास्टर अई.डी रोल नं. 
उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने 

सम्भासवत सेवा, समूह 

१ ४९४२२० १५०८८२ लक्ष्मी मण्डल खत्िे महोत्तरी-६, महोत्तरी रामप्रताप/सोमनी विलास    प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

२ ८७५३१३ २११००६ सरेुन्रकुमार रजक वमवथलावबहरी-५, धनषुा रामअवशश/कैलशीया रामसागर   प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

३ ७२१६८३ १५३३७६ सरेुन्रबहादरु नेपाली दलु्ल-ु४, दैलेख गगने/पािाती कैलो  प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

 

 

  

 

 

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १४९/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०६/०७८-७९ (ऄपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), नायव सबु्बा िा सो सरह पदको 

माग पद संख्या १(एक) का लावग वलइएको वलवखत परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका ५ (पााँच) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण  १८ 

देसख २० गतेसम्पम सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत ४ (चार) जना उम्पमेदिारहरूको वलवखत परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको 

आधारमा देहायबमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय 

भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ ७९४९३ २६००२३ राजेन्र आचाया नारायण-६, दैलेख धमाराज/लक्ष्मीदेिी जयप्रसाद प्र./सा.प्र. श्री वजल्ला प्रशासन कायाालय,पसाा 

 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र.न.ं मास्टर अई.डी रोल नं. 
उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने 

सम्भासवत सेवा, समूह 

१ ८८५५१ २६०२६२ अवनल के. सी. मवुसकोट-१३,रुकुम(पविम भाग) शवशराम/विरमा वललबहादरु   प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

२ १०९४०६४ १५३१३५ जयराम पटेल क डेना-१, सलााही अजबलाल/फुलमती रामबरण    प्रशासन/सामान्य प्रशासन 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १५०/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. ११३०१-११३०७/०७८-७९(खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी 

(अप्राविवधक), नायि सबु्बा िा सो सरह पदमा वनयवुिका लावग वसफाररश भएका उम्पमेदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम भएको एकमषु्ट 

योग्यताक्रमको सचूी समसत २०७९/११/२३ को वनणायानसुार सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

एकमुष्ट योग्यताक्रमः 

ए. यो.क्र.नं. मास्टर अई.डी. रोल नं. उम्मेदवारहरूको नाम थर ससफाररश  गररएको सव.नं. 
ससफाररश भएको 

सेवा, समूह 

खुला/ 

समावेशी 

१ ८८३०७६ २११०२८ नविना दाहाल  ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन खलुा 

२ १०८६८०२ १५२०६६ वदनेश शमाा ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन खलुा 

३ ६०९४०८ २६०८८५ अजुान ररमाल ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन खलुा 

४ ३१६७५६ २६२०७८ टोपिहादरु रािल ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन खलुा 

५ ३०२८७० २१०२६३ संतोशकुमार यादि ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन खलुा 

६ ६१८०५६ २१०७७२ लोकराज कटुिाल ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन खलुा 

७ ९७४३४० १५२७२७ महने्र पाण्डे ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन खलुा 

८ ३०७४१० २६०५०६ प्रभात िणािाल ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन खलुा 

९ ६१०४२४ २६०९०३ विष्ण ुसापकोटा ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन खलुा 

१० ५३५६३ २६०५९४ महमद मथुतुफा ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन खलुा 

११ १०९०१४६ १५३१९५ थमवृत यादि ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन खलुा 

१२ ६२०१६९ १५११६४ वहरोन राई  ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन खलुा 

१३ ८६९७२८ १५२६११ अवमतकुमार साह ११३०४/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन मधेशी 

१४ ९८२२९४ २६१३६४ विराज ुपटेल ११३०४/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन मधेशी 

१५ ९००२८९ १५२३९२ मीरा राई ११३०२/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन मवहला 

१६ ३८६२९६ २१०४५८ सवमाला तामाङ्ग ११३०२/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन मवहला 

१७ ६१३७९५ १५२५०२ वशलाकुमारी महतो ११३०२/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन मवहला 

१८ १३३७३२ २१०१६३ समुनकुमारी यादि ११३०२/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन मवहला 

१९ ३४८४६४ १५०३६४ फुलकुमारी च धरी  ११३०३/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन आ.ज. 

२० ७९४९३ २६००२३ राजेन्र आचाया ११३०६/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन अपाङ्ग 

२१ ५५६७५८ २६०८३५ वििेक च धरी ११३०३/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन आ.ज. 

२२ १९२७१६ २६२४८९ अजय दास ११३०५/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/सामान्य प्रशासन दवलत 

 

 

  

 

 

 

यस विज्ञापनमा वलवखत परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको लावग छन ट भई अन्तिााताामा सवम्पमवलत भएका उम्पमेदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्पबवन्धत उम्पमेदिारले 

यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७(सात) वदनपवछ अको ७(सात) वदनसम्पम आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी 

गराइन्छ । 

पुनश्च: वसफाररश पत्रको लावग वमवत २०७९ चैत्र १ गते कायाालय समयमा सम्पपका  गनुाहुन जानकारी गराइन्छ । 

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १३८/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल न्याय सेिा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), नायव सबु्बा िा सो सरह 

पदको माग पद संख्या १०(दश) का लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका १५ (पन्र) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ 

फाल्गुण  १५ देसख १७ गतेसम्पम सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत १४ (चौध) जना उम्पमेदिारहरूको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल 

प्राप्ताङ्कको आधारमा देहायबमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयुविका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ 

मा वनणाय भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ १७१४६५ २१०३८४ रम्पभाकुमारी यादि  निराजपरु-३,  

वसराहा 

उपेन्रनारायण/ 

प्रवमलाकुमारी 

वकशनुलाल 
न्याय/न्याय श्री उच्च अदालत जनकपरु िा अन्तगात 

२ १०४९६२ २१०३६९ महशे देउजा पावििास-५,  

धनकुटा 

रामबहादरु/ 

वथरमाया 

गणेशबहादरु 
न्याय/काननू 

श्री अवख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान 

आयोगको कायाालय, बवदाबास, महोत्तरी 

३ ९७१८० २१०१२५ पषु्पराज काकी कंचनरुप-७,  

सप्तरी 

गोविन्दबहादरु/ 

नरमाया 

दलबहादरु न्याय/ 

सरकारी िकील 

श्री उच्च सरकारी िकील कायाालय 

राजविराज िा अन्तगात 

४ ५५२३७५ २६१५५६ हररष पन्त अजयमेरु-३,  

डडेलधरुा 

पदमराज/ 

जयमतीदेिी 

दवन्त  न्याय/ 

सरकारी िकील 

श्री उच्च सरकारी िकील कायाालय 

जनकपरु िा अन्तगात 

५ ७१११० २१००५६ सन्जीि यादि लाहान-२४,  

वसराहा 

चन्देश्वर/ 

भिानीदेिी 

वसयाराम 
न्याय/न्याय श्री उच्च अदालत जनकपरु िा अन्तगात 

६ ४८७५५८ २६०७०१ मनोजकुमार के.सी. वसम्पता-६,  

सिुेत 

पणूाबहादरु/ 

पषु्पा 

न ले  
न्याय/न्याय श्री उच्च अदालत जनकपरु िा अन्तगात 

७ ७५९३१ २६००१७ पेल्सन भण्डारी हटेौंडा-४,  

मकिानपरु 

जयराम/ 

उमाकुमारी 

लालबहादरु 
न्याय/न्याय श्री उच्च अदालत जनकपरु िा अन्तगात 

८ ९६७७२८ १५२२८२ जगतराज शाही जनुीचाुँदे-५,  

जाजरकोट 

कृष्णबहादरु/ 

लालकुमारी 

जंगबीर  
न्याय/न्याय श्री उच्च अदालत जनकपरु िा अन्तगात 

९ ३८४६३८ १५०५०२ तीथाकुमारी घती मगर माडी-१,  

रोल्पा 

वपमलाल/ 

न ला 

काले 
न्याय/न्याय श्री उच्च अदालत जनकपरु िा अन्तगात 

१० ७३३३३ २६०१९१ वटकाराम वबष्ट  मवुसकोट-१४,  

रुकुम(पविम भाग) 

देउराम/ 

सेतीदेिी 

मालध्िज 
न्याय/न्याय श्री उच्च अदालत जनकपरु िा अन्तगात 

 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने सम्भासवत 

सेवा, समूह 

१ ५३९९०३ २६०८०५ पिात ग तम विरेन्रनगर-४, सिुेत रुरनाथ/वमनाकुमारी िङ्गनाथ न्याय, न्याय/काननू/सरकारी िकील 
   

ऄस्थायी योग्यताक्रम 

यो.क्र.न.ं मास्टर अई.डी रोल नं. उम्मेदवारको नाम थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ११२७४८ १५००७१ ज्ञानबहादरु थापा गोपाल तेजबहादरु 

२ १०९१६६४ १५२४२९ नारायण िड्का बलवजत चडुामणी 

 

 

  

 

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १३९/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०२/०७८-७९ (मसहला), नेपाल न्याय सेिा, न्याय समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), नायव सबु्बा िा सो सरह पदको माग पद संख्या 

२(दुई) का लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका ३ (तीन) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण  १५ देसख १७ 

गतेसम्पम सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत ३ (तीन) जना उम्पमेदिारहरूको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा 

देहायबमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयुविका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय भएको हुुँदा 

सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ २९६११९ १५०२३१ पायल कुमारी मलंगिा-३, सलााही सजन/शैलदेिी सोनेलाल न्याय/न्याय श्री उच्च अदालत जनकपरु िा अन्तगात 

 

   

  

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १४०/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०३/०७८-७९ (अ.ज.), नेपाल न्याय सेिा, न्याय/सरकारी वकील समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), नायव सबु्बा िा सो सरह पदको 

माग पद संख्या २(दुई) का लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका ५ (पााँच) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण  १५ 

देसख १७ गतेसम्पम सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत ५ (पााँच) जना उम्पमेदिारहरूको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको 

आधारमा देहायबमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय 

भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ ३६८८७६ २११९२३ वबष्णकुुमार च धरी रामधनुी-७, सनुसरी 
हररराम/ 

वमनाकुमारी 
बोहरु न्याय/सरकारी िकील 

श्री उच्च सरकारी िकील 

कायाालय जनकपरु िा अन्तगात 

२ १०३४०३६ २६१७६२ तुलबहादरु सलामी मगर आठवबस-५, दैलेि 
मानबहादरु/ 

मनसरादेिी 
रामबहादरु न्याय/न्याय 

श्री उच्च अदालत जनकपरु िा 

अन्तगात 
 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र.न.ं मास्टर अई.डी रोल नं. 
उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने 

सम्भासवत सेवा, समूह 

१ ३०२९ २१०००१ संवजि तामाङ कटारी-९, उदयपरु वभमबहादरु/आशाकुमारी चन्रध्िज न्याय, न्याय/सरकारी िकील 

२ ५४२६९७ १५०९८२ धैयुाकुमार मण्डल जनकपरु-२२, धनषुा सरदेि/वललादेिी रामदेि न्याय, न्याय 

 

 

 

  

 

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १४१/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल न्याय सेिा, न्याय/सरकारी वकील समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), नायव सबु्बा िा सो सरह पदको 

माग पद संख्या २(दुई) का लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका ९ (नौ) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण  १५ 

देसख १७ गतेसम्पम सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत ९ (नौ) जना उम्पमेदिारहरूको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा 

देहायबमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयुविका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय भएको हुुँदा 

सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ १०१९३३७ २६१३९१ रविन्रप्रसाद कुशिाहा कलैया-२२, बारा सरेुन्र/ररताकुमारी ज्ञानी न्याय/न्याय 
श्री उच्च अदालत जनकपरु िा 

अन्तगात 

२ ६२१२२० १५११७१ अन्तोष दास बरहथिा-३, सलााही शम्पभ/ुवमनाकुमारी रामचन्र न्याय/सरकारी िकील 
श्री उच्च सरकारी िकील 

कायाालय जनकपरु िा अन्तगात 
 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र.न.ं मास्टर अई.डी रोल नं. 
उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने 

सम्भासवत सेवा, समूह 

१ १९७३५६ १५०७२६ मकेुशकुमार ठाकुर गोडैता-३, सलााही वभकारी/वचन्तादेिी थकुरु न्याय, न्याय/सरकारी िकील 

२ ९६१६८० १५३४३८ मकेुशकुमार झा जनकनवन्दनी-४, धनषुा नागेश्वर/रेनदुेिी यदिुंशी न्याय, न्याय 

३ ६०७६६२ २१०७०२ सवुदपकुमार मेहता बजुा-१, सनुसरी नैनालाल/भागिवहन मेवदलाल न्याय, न्याय/सरकारी िकील 

४ ६०९६४२ २१०७१५ अवनलकुमार साह लाहान-१, वसराहा रामकुमार/दिुनी तेवजलाल न्याय, न्याय/सरकारी िकील 

 

 

  

 

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 

 

फोन न.ं ०४४-५२०१४७ website: www.psc.gov.np  Email: jaleshwor@psc.gov.np  Page 5 of 6 

 

 

 

ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १४२/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०७/०७८-७९ (सप.के्ष.), नेपाल न्याय सेिा, न्याय समूह, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), नायव सबु्बा िा सो सरह पदको माग पद संख्या 

१(एक) का लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका ४ (चार) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण  १५ देसख १७ 

गतेसम्पम सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत ४ (चार) जना उम्पमेदिारहरूको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा 

देहायबमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयुविका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय भएको हुुँदा 

सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ २०४८०२ २६०४३० कृष्णप्रसाद देिकोटा तातोपानी-४, जमु्पला मनेु/रामवसला वशिनाथ न्याय/न्याय 
श्री उच्च अदालत जनकपरु िा 

अन्तगात 
 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र.न.ं मास्टर अई.डी रोल नं. 
उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने 

सम्भासवत सेवा, समूह 

१ ३९४६२१ २६०६४२ नारायणप्रसाद उपाध्याय वतलागुफा-१, कावलकोट चन्रप्रसाद/मनबुझा रामनाथ न्याय, न्याय 

२ १७७३९४ २६००८५ गोविन्द जैसी छेडागाड-१०, जाजरकोट काल/ुवडलसरा वसउलाल न्याय, न्याय 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १४३/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. ११३०१-११३०७/०७८-७९(खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेिा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समहू, रा.प.अनं. 

प्रथम श्रेणी (अप्राविवधक), नायव सबु्बा िा सो सरह पदमा वनयवुिका लावग वसफाररश भएका उम्पमेदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम 

भएको एकमषु्ट योग्यताक्रमको सचूी समसत २०७९/११/२३ को वनणायानसुार सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

एकमुष्ट योग्यताक्रमः 

ए. 

यो.क्र.नं. 

मास्टर 

अई.डी. 
रोल नं. उम्मेदवारहरूको नाम थर 

ससफाररश  गररएको 

सव.नं. 

ससफाररश भएको 

सेवा, समूह 

खुला/ 

समावेशी 

१ १७१४६५ २१०३८४ रम्पभाकुमारी यादि  ११३०१/०७८-७९ न्याय, न्याय िलुा 

२ १०४९६२ २१०३६९ महशे दउेजा ११३०१/०७८-७९ न्याय, काननू िलुा 

३ ९७१८० २१०१२५ पषु्पराज काकी ११३०१/०७८-७९ न्याय, सरकारी िकील िलुा 

४ ५५२३७५ २६१५५६ हररष पन्त ११३०१/०७८-७९ न्याय, सरकारी िकील िलुा 

५ ७१११० २१००५६ सन्जीि यादि ११३०१/०७८-७९ न्याय, न्याय िलुा 

६ ४८७५५८ २६०७०१ मनोजकुमार के.सी. ११३०१/०७८-७९ न्याय, न्याय िलुा 

७ ७५९३१ २६००१७ पेल्सन भण्डारी ११३०१/०७८-७९ न्याय, न्याय िलुा 

८ ९६७७२८ १५२२८२ जगतराज शाही ११३०१/०७८-७९ न्याय, न्याय िलुा 

९ ३८४६३८ १५०५०२ तीथाकुमारी घती मगर ११३०१/०७८-७९ न्याय, न्याय िलुा 

१० ७३३३३ २६०१९१ वटकाराम वबष्ट  ११३०१/०७८-७९ न्याय, न्याय िलुा 

११ ३६८८७६ २११९२३ वबष्णकुुमार च धरी ११३०३/०७८-७९ न्याय, सरकारी िकील आ.ज. 

१२ १०१९३३७ २६१३९१ रविन्रप्रसाद कुशिाहा ११३०४/०७८-७९ न्याय, न्याय मधेशी 

१३ ६२१२२० १५११७१ अन्तोष दास ११३०४/०७८-७९ न्याय, सरकारी िकील मधेशी 

१४ २०४८०२ २६०४३० कृष्णप्रसाद दबेकोटा ११३०७/०७८-७९ न्याय, न्याय वप.क्षे. 

१५ २९६११९ १५०२३१ पायल कुमारी ११३०२/०७८-७९ न्याय, न्याय मवहला 

१६ १०३४०३६ २६१७६२ तुलबहादरु सलामी मगर ११३०३/०७८-७९ न्याय, न्याय आ.ज. 

 

 

  

 

 

 

यस विज्ञापनमा वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको लावग छन ट भई अन्तिााताामा सवम्पमवलत भएका उम्पमेदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्पबवन्धत उम्पमेदिारले 

यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७(सात) वदनपवछ अको ७(सात) वदनसम्पम आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी 

गराइन्छ । 

 
पुनश्च: वसफाररश पत्रको लावग वमवत २०७९  चैत्र १ गते कायाालय समयमा सम्पपका  गनुाहुन जानकारी गराइन्छ । 

 
 

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १५७/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेिा, राजश्व समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक),  नायव सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद 

संख्या १(एक) का लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका ५ (पााँच) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण २१ गते 

सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत ४ (चार) जना उम्पमेदिारहरूको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहायबमोवजमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको 

जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ ४८३३४५ १५०६३१ हर्ाबहादरु शाही वतलागुफा-२, कावलकोट बवजर/झलुा नैनु प्रशासन/राजश्व श्री आन्तररक राजश्व कायाालय, बारा 

 

 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने 

सम्भासवत सेवा/समूह 

१ १०७९७४१ २६१९२६ आयम विवमरे बेथानचोक-१, काभ्रे रामचन्र/सवुनता टेकनाथ प्रशासन/शाजश्व 
   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १५८/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेिा, राजश्व समूह, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), नायव सबु्बा वा सो सरह पदको माग पद 

संख्या १(एक) का लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका २ (दुई) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण २१ गते 

सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत १ (एक) जना उम्पमेदिारको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहायबमोवजमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको 

जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ ८९८४५ १५०६३८ मकेुशप्रसाद यादि गोडैता-३,सलााही उपेन्रप्रसाद/सनैुना रामदेि प्रशासन/राजश्व श्री आन्तररक राजश्व कायाालय, बारा 

 

 

   

  

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १५९/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. ११३०१-११३०७/०७८-७९(खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेिा, राजश्व समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविवधक), 

लेिापाल पदमा वनयवुिका लावग वसफाररश भएका उम्पमेदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम भएको एकमषु्ट योग्यताक्रमको सचूी समसत 

२०७९/११/२३ को वनणायानसुार सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

एकमुष्ट योग्यताक्रमः 

ए. यो.क्र.नं. मास्टर अई.डी. रोल नं. उम्मेदवारहरूको नाम थर ससफाररश  गररएको सव.नं. 
ससफाररश भएको 

सेवा, समूह 

खुला/ 

समावेशी 

१ ४८३३४५ १५०६३१ हर्ाबहादरु शाही ११३०१/०७८-७९       नेपाल प्रशासन/ राजश्व िलुा 

२ 
      ८९८४५ १५०६३८ मकेुशप्रसाद यादि 

११३०४/०७८-७९ 
नेपाल प्रशासन/ राजश्व 

मधेशी 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

यस विज्ञापनमा वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको लावग छन ट भई अन्तिााताामा सवम्पमवलत भएका उम्पमेदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्पबवन्धत उम्पमेदिारले 

यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७(सात) वदनपवछ अको ७(सात) वदनसम्पम आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा सवकने व्यहोरा जानकारी 

गराइन्छ । 

पुनश्च: वसफाररश पत्रको लावग वमवत २०७९ चैत्र १ गते कायाालय समयमा सम्पपका  गनुाहुन जानकारी गराइन्छ । 

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १५१/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेिा, लेखा समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक),  लेखापाल पदको माग पद संख्या ५(पााँच) का 

लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका ११ (एघार) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण  २० देसख २१ गतेसम्पम 

सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत ११ (एघार) जना उम्पमेदिारहरूको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा 

देहायबमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयुविका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय भएको हुुँदा 

सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ १५७२११ २१०१६८ केशि िड्का सप्तकोशी-१, सप्तरी रङ्गबहादरु/विष्णमुाया वटकाबहादरु प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन. का., महोत्तरी िा अन्तगात 

२ ४७४८२४ २६१५७१ सवुशल ररमाल बेसीशहर-६, लमजङु टेकबहादरु/वनमाला मनु प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन. का., महोत्तरी िा अन्तगात 

३ ८८९९३२ १५१६५० लक्ष्मण अयााल मदाने-३, गुल्मी नोिलाल/पदमादेिी छबीलाल  प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन. का., धनुषा िा अन्तगात 

४ २८७३३७ १५०७३५ वनतुकुमारी साह मनरा वशसिा-२, महोत्तरी रामनारायण/मरनीदेिी बासदुेि प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन. का., वसराहा िा अन्तगात 

५ ६११४३९ २६०९२१ वहमालय थापा ऐरािती-३,्यठुान कुलबहादरु/वदपा वललबहादरु  प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन. का., सप्तरी िा अन्तगात 

 

 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने 

सम्भासवत सेवा/समूह 

१ ३७८६८७ २११९९० पेश्कलविक्रम राित कनका सनु्दरी-२, जमु्पला िड्क/िमु्पमेनी प रख्या प्रशासन/लेिा 

२ ४९१९१५ २६०७१७ भोजराज भट्ट  केदारथयूुँ-४, बझाङ देिीदत्त/विथनादेिी धनेशर प्रशासन/लेिा 

३ ३५३१६ १५०००५ पणूावबक्रम बथनेत घोराही-१०,दाङ यिुराज/शान्ता तेजबहादरु प्रशासन/लेिा 
   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १५२/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०२/०७८-७९ (मसहला), नेपाल प्रशासन सेिा, लेखा समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), लेखापाल पदको माग पद संख्या १(एक) का 

लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका २ (दुई) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण २० देसख २१ गतेसम्पम सञ्चालन 

भएको अन्तिााताामा उपवथथत २ (दुई) जना उम्पमेदिारहरूको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहायबमोवजमको योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयुविका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका 

लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ ४६७८९७ १५३००४ धनेश्वरीकुमारी जोशी दगुााथली-४, बझाङ्ग बधाराज/बाग्देिी कृष्णदत्त प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन.का., वसराहा िा अन्तगात 

 

 

   

  

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १५३/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०३/०७८-७९ (अ.ज.), नेपाल प्रशासन सेिा, लेखा समूह, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), लेखापाल पदको माग पद संख्या १(एक) का 

लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका १ (एक) जना उम्पमेदिारको वमवत २०७९ फाल्गुण  २० देसख २१ गतेसम्पम सञ्चालन 

भएको अन्तिााताामा उपवथथत १ (एक) जना उम्पमेदिारको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहायबमोवजमको योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयुविका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका 

लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ १०१३५७९ १५१३४० मवनषकुमार श्रेष्ठ बवदाबास-१३, महोत्तरी होमनारायण/टोकी पदमनारायण प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन.का., सप्तरी िा अन्तगात 

 

   

  

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १५४/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेिा, लेखा समूह, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), लेखापाल पदको माग पद संख्या १(एक) का 

लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका ४ (चार) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण  २० देसख २१ गतेसम्पम सञ्चालन 

भएको अन्तिााताामा उपवथथत ४ (चार) जना उम्पमेदिारहरूको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहायबमोवजमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको 

जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ १२३४०७ १५००९१ घनश्यामकुमार महतो धनगढीमाई-४, वसराहा वबशेश्वर/नेपरुदेिी महने्र प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन.का.,बारा िा अन्तगात 

 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र.नं. 
मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने 

सम्भासवत सेवा, समूह 

१ ३७१७५५ २१०४८९ मोहन महतो बवदाबास-७,महोत्तरी रामबकृ्ष/चन्रकालादेिी रामचरण प्रशासन/लेिा 

 

 

 

 

  

 

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १५५/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०६/०७८-७९ (ऄपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेिा, लेखा समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), लेखापाल पदको माग पद संख्या १(एक) 

का लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका १(एक) जना उम्पमेदिारको वमवत २०७९ फाल्गुण  २० देसख २१ गतेसम्पम सञ्चालन 

भएको अन्तिााताामा उपवथथत १ (एक) जना उम्पमेदिार आ.ज.तफा  वसफाररश  हुनभुएकोले यस विज्ञापन नम्पबरमा कुनै पवन उम्पमेदिार वसफाररश नभएको व्यहोरा समसत २०७९/११/२३ को 

वनणायअनुसार सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

 

 

  

 

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १५६/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. ११३०१-११३०७/०७८-७९(खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेिा, लेखा समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविवधक), 

लेखापाल पदमा वनयवुिका लावग वसफाररश भएका उम्पमेदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम भएको एकमषु्ट योग्यताक्रमको सचूी समसत 

२०७९/११/२३ को वनणायानसुार सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

एकमुष्ट योग्यताक्रमः 

ए. यो.क्र.नं. मास्टर अई.डी. रोल नं. उम्मेदवारहरूको नाम थर ससफाररश  गररएको सव.नं. 
ससफाररश भएको 

सेवा, समूह 

खुला/ 

समावेशी 

१ १५७२११ २१०१६८ केशि िड्का ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा िलुा 

२ ४७४८२४ २६१५७१ सवुशल ररमाल ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा िलुा 

३ ८८९९३२ १५१६५० लक्ष्मण अयााल ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा िलुा 

४ २८७३३७ १५०७३५ वनतुकुमारी साह ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा िलुा 

५ ६११४३९ २६०९२१ वहमालय थापा ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा िलुा 

६ १०१३५७९ १५१३४० मवनषकुमार श्रेष्ठ  ११३०३/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा आ.ज. 

७ १२३४०७ १५००९१ घनश्यामकुमार महतो  ११३०४/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा मधेशी 

८ ४६७८९७ १५३००४ धनेश्वरीकुमारी जोशी ११३०२/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा मवहला 

 

 

 

  

 

 

 

यस विज्ञापनमा वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको लावग छन ट भई अन्तिााताामा सवम्पमवलत भएका उम्पमदेिारहरूल ेप्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्पबवन्धत 

उम्पमदेिारल ेयो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतल े७(सात) वदनपवछ अको ७(सात) वदनसम्पम आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा 

सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

पुनश्च: वसफाररश पत्रको लावग वमवत २०७९ चैत्र १ गते कायाालय समयमा सम्पपका  गनुाहुन जानकारी गराइन्छ । 

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 


