
लोक सेवा आयोग 
जलेश्वर कायाालय 

 

जलेश्वर,महोत्तरी 
 

फोन नं.: ०४४-५२०१४७ website: www.psc.gov.np    E-mail: jaleshwor@psc.gov.np पाना नं.~ 1~ 

 

 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ६२/07९-80, समस ाः 207९/0७/२४ 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 11302/077-78 (खलुा), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम 
शे्रणी (अप्राववसधक), नायव सबु्बा वा सो सरह माग पद संखया 5 (पााँच) का लासग सलइएको सलखख  परीक्षाबाट कम््यटुर सीप 
परीक्षण  था अन् वाा ााका लासग छनौट भएका ८ (आठ) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९/०७/१७ मा सञ्चालन भएको 
अन् वाा ाामा उपखथथ  भएका ८ (आठ) जना उम्मेदवारहरूको सलखख  परीक्षा, कम््यटुर सीप परीक्षण र अन् वाा ााको 
अंकसमे को कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम हनु आएको योग्य ाक्रम बमोखजम सनम्नानसुारको कायाालयमा थथायी सनयखुिको 
लासग ससफाररस गने गरी समस  207९/0७/२४ मा सनणाय भएको हुाँदा सम्बखन्ध  सबैको जानकारीका लासग यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ ।  
 

ससफाररस योग्य ाक्रमाः 
यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम,थर/ 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस  गररएको  कायाालय 

१ ९८२३६१ १५२३८६ 
पदमबहादरु खत्री 
महाव-ु2, दैलेख 

प्रमेबहादरु/ 

ववष्णादेवी 
बलबहादरु 

श्री उच्च सरकारी वकील 
कायाालय, वीरगञ्ज, पसाा 

2 ६१८१८४ २६०८७७ 
यवुराज रेग्मी 
भगव ीमाई-5, दैलेख 

प्रमेप्रसाद/कौखशला जोखखलाल 
श्री उच्च अदाल  
जनकपरु वा अन् गा  

3 ४९३८३८ १५१००२ 
राकेशकुमार महरा 
जनकनखन्दनी-4, धनषुा 

रामउद् गार/ 

रामकुमारी 
श्रीनारायण 

श्री उच्च अदाल  
जनकपरु वा अन् गा  

4 ६६०९७६ २६१०१३ 
फेकनकुमार मण्डल 

मनराखशसवा-5, महोत्तरी 
रामभजन/सबुधी सखुदेव 

श्री उच्च अदाल  
जनकपरु वा अन् गा  

5 ६३०७२८ २६०९४३ 
कमल के.सी. 
दामाा-2, सल्यान 

वटके/ लुी चकु्र 
श्री उच्च अदाल  
जनकपरु वा अन् गा  

 

 
 

वैकखल्पक योग्य ाक्रमाः     

वै.यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. 
उम्मेदवारहरूको 

नाम, थर 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

1 ७५९३१ २६००८८ पेल्सन भण्डारी हेटौडा-4, मकवानपरु जयराम/उमाकुमारी लालबहादरु 

2 ७१११० २१००९२ सन्जीव यादव लाहान-24, ससराहा चन्देश्वर/भवानीदेवी ससयाराम 

3 ३७७२० १५००३३ माधवराज न्यौपाने बर्दाबास-8, महोत्तरी बालकुमार/खेचरादेवी रत् नप्रसाद 
 

 

अथथायी योग्य ाक्रमाः     

अ.यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारहरूको नाम, थर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

1 150498 मकेुशकुमार ठाकुर सभखारी थकुरु 

 
 

.............................     ..............................      ............................ 
  (हका बहादरु रोका)           (कुमारप्रसाद कोइराला)    (कुलप्रसाद सापकोटा) 
   शाखा असधकृ                केन्रीय प्रस सनसध          उपसखचव 

http://www.psc.gov.np/
mailto:jaleshwor@psc.gov.np


लोक सेवा आयोग 
जलेश्वर कायाालय 

 

जलेश्वर,महोत्तरी 
 

फोन नं.: ०४४-५२०१४७ website: www.psc.gov.np    E-mail: jaleshwor@psc.gov.np पाना नं.~ 2~ 

 

 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

 
 

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ६३/07९-80, समस ाः 207९/0७/२४ 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 1130३/077-78 (मवहला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. 
प्रथम शे्रणी (अप्राववसधक), नायव सबु्बा वा सो सरह माग पद संखया २ (दईु) का लासग सलइएको सलखख  परीक्षाबाट कम््यटुर 
सीप परीक्षण  था अन् वाा ााका लासग छनौट भएका ५ (पााँच) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९/०७/१७ मा सञ्चालन 
भएको अन् वाा ाामा उपखथथ  भएका ५ (पााँच) जना उम्मेदवारहरूको सलखख  परीक्षा, कम््यटुर सीप परीक्षण र अन् वाा ााको 
अंकसमे को कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम हनु आएको योग्य ाक्रम बमोखजम सनम्नानसुारको कायाालयमा थथायी सनयखुिको 
लासग ससफाररस गने गरी समस  207९/0७/२४ मा सनणाय भएको हुाँदा सम्बखन्ध  सबैको जानकारीका लासग यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ ।  
 

ससफाररस योग्य ाक्रमाः 
यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम,थर/ 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको 

नाम 

बाजेको 
नाम 

ससफाररस  गररएको  
कायाालय 

१ १८५५९० १५०४८५ 
पषु्पा थापा 
गोलन्जोर-5, ससन्धलुी 

गोववन्दबहादरु/ 

अम्वीका 
रत् नबहादरु 

श्री उच्च अदाल  
जनकपरु वा अन् गा  

2 ७४६५७ २६००८१ 
रचनाकुमारी 
धनकौल-3, सलााही 

देवीप्रसाद/ 

शाखन् देवी 
रामवृक्ष 

श्री उच्च सरकारी वकील 
कायाालय, वीरगञ्ज, पसाा 

 

 
 

वैकखल्पक योग्य ाक्रमाः     

वै.यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. 
उम्मेदवारहरूको 

नाम, थर 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

1 २९६११९ १५०५८१ पायलकुमारी मलङ्गवा-3, सलााही सजन/शैलदेवी सोनेलाल 

2 ४८४०४३ २१०६२५ समनाकुमारी साफी अनामा-5, ससराहा बधु/ुखशवोदेवी मंगल 

3 २०९४८ १५००१९ देवकी ववष्ट 
का.म.न.पा.-32, 
काठमाडौं 

सनरबहादरु/पूणाकुमारी मेघबहादरु 

 

 

 

 

 
 

.............................     ..............................      ............................ 
  (हका बहादरु रोका)           (कुमारप्रसाद कोइराला)    (कुलप्रसाद सापकोटा) 
   शाखा असधकृ                केन्रीय प्रस सनसध          उपसखचव 

 

  

http://www.psc.gov.np/
mailto:jaleshwor@psc.gov.np


लोक सेवा आयोग 
जलेश्वर कायाालय 

 

जलेश्वर,महोत्तरी 
 

फोन नं.: ०४४-५२०१४७ website: www.psc.gov.np    E-mail: jaleshwor@psc.gov.np पाना नं.~ 3~ 

 

 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ६४/07९-80, समस ाः 207९/0७/२४ 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 11304/077-78 (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी 
(अप्राववसधक), नायव सबु्बा वा सो सरह माग पद संखया १ (एक) का लासग सलइएको सलखख  परीक्षाबाट कम््यटुर सीप 
परीक्षण  था अन् वाा ााका लासग छनौट भएका २ (दईु) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९/०७/१७ मा सञ्चालन भएको 
अन् वाा ाामा उपखथथ  भएका २ (दईु) जना उम्मेदवारहरूको सलखख  परीक्षा, कम््यटुर सीप परीक्षण र अन् वाा ााको 
अंकसमे को कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम हनु आएको योग्य ाक्रम बमोखजम सनम्नानसुारको कायाालयमा थथायी सनयखुिको 
लासग ससफाररस गने गरी समस  207९/0७/२४ मा सनणाय भएको हुाँदा सम्बखन्ध  सबैको जानकारीका लासग यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ ।  
 

 

ससफाररस योग्य ाक्रमाः 
यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम,थर/ 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको 

नाम 

बाजेको 
नाम 

ससफाररस  गररएको  
कायाालय 

१ ९६८८२९ १५२७७९ 
प्रर्दप सनुवुार 

 ा्ली-1, उदयपरु 
अम्बरबहादरु/ 

चन्रमाया 
धनबहादरु 

श्री उच्च अदाल  
जनकपरु वा अन् गा  

 

 
 

 

 

 

 
 

.............................     ..............................      ............................ 
  (हका बहादरु रोका)           (कुमारप्रसाद कोइराला)    (कुलप्रसाद सापकोटा) 
   शाखा असधकृ                केन्रीय प्रस सनसध          उपसखचव 

http://www.psc.gov.np/
mailto:jaleshwor@psc.gov.np


लोक सेवा आयोग 
जलेश्वर कायाालय 

 

जलेश्वर,महोत्तरी 
 

फोन नं.: ०४४-५२०१४७ website: www.psc.gov.np    E-mail: jaleshwor@psc.gov.np पाना नं.~ 4~ 

 

 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ६५/07९-80, समस ाः 207९/0७/२४ 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 11307/077-78 (अपाङ्ग), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी 
(अप्राववसधक), नायव सबु्बा वा सो सरह माग पद संखया १ (एक) का लासग सलइएको सलखख  परीक्षाबाट कम््यटुर सीप 
परीक्षण  था अन् वाा ााका लासग छनौट भएका ३ ( ीन) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९/०७/१७ मा सञ्चालन भएको 
अन् वाा ाामा उपखथथ  भएका ३ ( ीन) जना उम्मेदवारहरूको सलखख  परीक्षा, कम््यटुर सीप परीक्षण र अन् वाा ााको 
अंकसमे को कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम हनु आएको योग्य ाक्रम बमोखजम सनम्नानसुारको कायाालयमा थथायी सनयखुिको 
लासग ससफाररस गने गरी समस  207९/0७/२४ मा सनणाय भएको हुाँदा सम्बखन्ध  सबैको जानकारीका लासग यो सूचना 
प्रकाशन गररएको छ ।  
 

ससफाररस योग्य ाक्रमाः 
यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम,थर/ 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको 

नाम 

बाजेको 
नाम 

ससफाररस  गररएको  
कायाालय 

१ ८९९२३० २११४६१ 
सबनोद ववष्ट 

बराहपोखरी-1, खोटाङ्ग 
जग बहादरु/ 

खशवमाया 
चक्रबहादरु 

श्री उच्च अदाल  
जनकपरु वा अन् गा  

 

 
 

वैकखल्पक योग्य ाक्रमाः     

वै.यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. 
उम्मेदवारहरूको 

नाम, थर 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

1 ६७७९७ २६००५६ उदयबहादरु खत्री भैरवी-1, दैलेख इन्रबहादरु/धना बाले 
 

 

 

 

 
 

.............................     ..............................      ............................ 
  (हका बहादरु रोका)           (कुमारप्रसाद कोइराला)    (कुलप्रसाद सापकोटा) 
   शाखा असधकृ                केन्रीय प्रस सनसध          उपसखचव 

 

  

http://www.psc.gov.np/
mailto:jaleshwor@psc.gov.np


लोक सेवा आयोग 
जलेश्वर कायाालय 

 

जलेश्वर,महोत्तरी 
 

फोन नं.: ०४४-५२०१४७ website: www.psc.gov.np    E-mail: jaleshwor@psc.gov.np पाना नं.~ 5~ 

 

 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

एकमषु्ठ योग्य ाक्रमसम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ६६/079-80, समस ाः 207९/0७/२४ 
 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं.1१302/077-78 (खलुा), 11303/077-78 (मवहला), 11304/077-78 
(आ.ज.) र 11307/077-78(अपाङ्ग), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी 
(अप्राववसधक), नायव सबु्बा वा सो सरह पदमा सनयखुिका लासग ससफाररस भएका उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको कूल 
प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम भएको एकमषु्ठ योग्य ाक्रमको सूची समस  २०७९।०७।२4 को सनणायानसुार 
सम्बखन्ध  सबैको जानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

एकमषु्ठ योग्य ाक्रमाः 

ए. यो.क्र.नं. माथटर आई.डी. रोल नं. उम्मेदवारहरूको नाम,थर ससफाररस  गररएको वव.नं. खलुा/समावेशी 

१ ९८२३६१ १५२३८६ पदमबहादरु खत्री 11302/077-78 खलुा 

२ ६१८१८४ २६०८७७ यवुराज रेग्मी 11302/077-78 खलुा 

३ ४९३८३८ १५१००२ राकेशकुमार महरा 11302/077-78 खलुा 

४ ६६०९७६ २६१०१३ फेकनकुमार मण्डल 11302/077-78 खलुा 

५ ६३०७२८ २६०९४३ कमल के .सी.   11302/077-78 खलुा 

६ ८९९२३० २११४६१ सबनोद सबष्ट 1130७/077-78 अपाङ्ग 

७ १८५५९० १५०४८५ पषु्पा थापा  1130३/077-78 मवहला 

८ ७४६५७ २६००८१ रचना कुमारी  1130३/077-78 मवहला 

९ ९६८८२९ १५२७७९ प्रर्दप सनुवुार 1130४/077-78 आ .ज .  

 

 

.............................     ..............................      ............................ 
  (हका बहादरु रोका)           (कुमारप्रसाद कोइराला)    (कुलप्रसाद सापकोटा) 
   शाखा असधकृ                केन्रीय प्रस सनसध          उपसखचव 

 

नोटाः  
यस ववज्ञापनमा सलखख  परीक्षाबाट अन् वाा ााको लासग छनौट भई अन् वाा ाामा सखम्मसल  भएका उम्मदेवारहरूले 
प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बखन्ध  उम्मदेवारले यो नस जा प्रकाशन भएको समस ले ७(सा ) र्दनपसछ अको 
७(सा ) र्दनसम्म आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा 
जानकारी गराइन्छ । 

 

पनुश्च: ससफाररस पत्रको लासग समस  २०७९ मंससर 6 ग े कायाालय समयमा सम्पका  गनुाहनु जानकारी गराइन्छ। 

 

http://www.psc.gov.np/
mailto:jaleshwor@psc.gov.np
http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user

