
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. ६७/07९-80, समस ाः 207९/0७/२४ 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 11302/077-78 (खलुा), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम 
शे्रणी (अप्राववसधक), नायव सबु्बा वा सो सरह माग पद संखया १४ (चौध) का लासग सलइएको सलखख  परीक्षाबाट कम््यटुर 
सीप परीक्षण  था अन् वाा ााका लासग छनौट भएका 20 (बीस) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९/०७/१८ देखख  21 
ग ेसम्म सञ्चालन भएको अन् वाा ाामा उपखथथ  भएका 19 (उन्नाइस) 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 हुुँदा 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 963575 212193 
सजुन स रुवा 
बेलका-5, उदयपरु 

कृपाराज/ 

चन्रकुमारी 
कुलबहादरु 

श्री अध्यागमन कायाालय, 
वीरगञ्ज, पसाा 

2 375604 260516 
नववन काकी 
धकुोट-6, गलु्मी 

चे बहादरु/ 

जमनुा 
ऋविराम 

श्री मालपो  कायाालय, 
बर्दाबास, महोत्तरी 

3 ६१५७१६ 151452 
ववकाश रोकाय 

छाुँयानाथरारा-12, मगु ु
राजबहादरु/ 

लालकली 
देवीचन्र 

श्री खजल्ला प्रशासन 
कायाालय, पसाा 

4 156256 260245 
रामकृष्ण पौडेल 

सभरकोट-2, थयाङ्जा 
मस लाल/ 

समत्रकला 
वटकाराम 

श्री भसूमसधुार  था 
मालपो  कायाालय, बारा 

5 १७४६३३ 210283 
लोकबहादरु काकी 
दधुौली-7, ससन्धलुी 

यज्ञबहादरु/ 

मसलीकुमारी 
गणेशबहादरु 

श्री इलाका प्रशासन 
कायाालय, हररवन, सलााही 

6 71253 210093 
अशोक यादव 

लाहान-24, ससराहा 
चन्देश्वर/ 

भवानीदेवी 
ससयाराम 

श्री भसूमसधुार  था 
मालपो  कायाालय, ससराहा 

7 667908 261018 
राजकुुमार चौधरी 
रत् ननगर-3, खच वन 

हठन/ 

सोसमया 
कानन 

श्री भसूमसधुार  था 
मालपो  कायाालय, बारा 

8 886378 152050 
मसनिकुमार यादव 

बर्दाबास-6, महोत्तरी 
सबनोद/ 

रेखादेवी 
वह ललाल 

श्री मालपो  कायाालय, 
बरथहवा, सलााही 

9 311887 260426 
गणेशबहादरु ओली 
सत्रवेणी -10, रुकुम 
(पखिम भाग) 

सस राम/ 

ववरमा 
दलववर 

श्री भसूमसधुार  था 
मालपो  कायाालय, सप्तरी 

10 977894 212480 
राजकुमार के.सी. 
नलगाड-2, जाजरकोट 

मदाबहादरु/ 

वटकाकुमारी 
नैनववर 

श्री भसूमसधुार  था 
मालपो  कायाालय, गौर, 
रौ हट 

11 977150 262073 
गी ाञ्जली ससंह 

कलैया-20, बारा 
प्रमोद/ 

मञ्जुदेवी 
मेहन्र 

श्री खजल्ला प्रशासन 
कायाालय, बारा 

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.: 
 
यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम,थर/ 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररस  गररएको  कायाालय 

12 562767 151400 
दगेुश कुमार शमाा 
शवहदनगर-8, धनिुा 

झोटी/लरुव ी खैल ु
श्री खजल्ला प्रशासन 
कायाालय, ससराहा 

13 605790 151413 
गोपालकुमार झा 
नगराइन-5, धनिुा 

वकीलकान् / 

सरर ादेवी 
राजे 

श्री खजल्ला प्रशासन 
कायाालय, रौ हट 

14 158785 150385 
बसन् राज पोख्रले 

खझम्रकु-7, ्यठुान 
मध/ु 

कृष्णकुमारी 
पेम ु

श्री भसूमसधुार  था 
मापलो  कायाालय, गौर, 
रौ हट 

 

 
 

वैकखल्पक योग्य ाक्रमाः     

वै.यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. 
उम्मेदवारहरूको 

नाम, थर 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

1 975213 212018 रववन दाहाल इटहरी-5, सनुसरी रुरबहादरु/रर ा चक्रबहादरु 

2 978509 261537 राजकुमार के.सी.  लुसीपरु-11, दाङ चणुाबहादरु/यामकुमारी लालववर 

3 83821 260127 सधरेन्रवकशोर क्षेत्री बसडकेदार-2, डोटी कृष्णप्रसाद/गङ्गादेवी मानससंह 

4 893790 261473 शंकर ववष्ट इथमा-5, गलु्मी हररबहादरु/गङ्गा खड् गससंह 
 

 

 

अथथायी योग्य ाक्रमाः     

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

1 151111 ववशाल रौसनयार खशवजी रामववलास 

 

 

 
 

.............................     ..............................      ............................ 
  (हका बहादरु रोका)           (कुमारप्रसाद कोइराला)    (कुलप्रसाद सापकोटा) 
   शाखा असधकृ                केन्रीय प्रस सनसध          उपसखचव 
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लोक सेवा आयोग 
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 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ६8/07९-80, समस ाः 207९/0७/२४ 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 1130३/077-78 (मवहला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम 
शे्रणी (अप्राववसधक), नायव सबु्बा वा सो सरह माग पद संखया ४ (चार) का लासग सलइएको सलखख  परीक्षाबाट कम््यटुर सीप 
परीक्षण  था अन् वाा ााका लासग छनौट भएका 8 (आठ) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९/०७/१८ देखख  21 ग ेसम्म 
सञ्चालन भएको अन् वाा ाामा उपखथथ  भएका ७ (सा ) 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 हुुँदा 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 504068 151051 
पनुमकुमारी 
वपपरा-2, महोत्तरी 

वववपनकुमार/ 

आशा 
रामचररत्र 

श्री खजल्ला समन्वय 
ससमस को कायाालय, धनिुा 

2 983898 211623 
प्रस मा बथने  

सत्रयगुा-6, उदयपरु 
नेत्रबहादरु/ 

 लुसा 
टङ्कबहादरु 

श्री मालपो  कायाालय, 
लाहान, ससराहा 

3 611230 210821 
ससमा कुमारी यादव 

बलानववहलु-1, सप्तरी 
खजवछ कुमार/ 

रामसनुैर 
पाण्डव 

श्री भसूमसधुार  था 
मालपो  कायाालय, ससराहा 

4 499368 151398 

 लुसीकुमारी ठाकुर 

मखुखयापट्टी मसुहरसनया-4, 
धनिुा 

उदयकुमार/ 

मनु्नी 
सत्यनारायण 

श्री भसूमसधुार  था 
मालपो  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 296535 150583 ररमा के.सी. 
मसुसकोट-3, रुकुम 
(पखिम भाग) 

केशरबहादरु/सलला उर्दराम 

2 900393 153127 
कोमलकुमारी 
बढुाथोकी 

समसथला-7, धनिुा एकबहादरु/डम्बरकुमारी हिाबहादरु 

 

 

 

 
 

.............................     ..............................      ............................ 
  (हका बहादरु रोका)           (कुमारप्रसाद कोइराला)    (कुलप्रसाद सापकोटा) 
   शाखा असधकृ                केन्रीय प्रस सनसध          उपसखचव 
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लोक सेवा आयोग 
जलेश्वर कायाालय 

 

जलेश्वर,महोत्तरी 
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 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

 

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ६९/07९-80, समस ाः 207९/0७/२४ 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 11304/077-78 (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम 
शे्रणी (अप्राववसधक), नायव सबु्बा वा सो सरह माग पद संखया ४ (चार) का लासग सलइएको सलखख  परीक्षाबाट कम््यटुर सीप 
परीक्षण  था अन् वाा ााका लासग छनौट भएका 10 (दश) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९/०७/१८ देखख  21 
ग ेसम्म 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 हुुँदा 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 627284 211020 
रववन्रकुमार चौधरी 
रुपनी-6, सप्तरी 

नथनुी/ 

शान् ीकुमार 
लाली 

श्री भसूमसधुार  था 
मालपो  कायाालय, सप्तरी 

2 891408 211416 
सूयाबहादरु राना मगर 

उदयपरुगढी-3, उदयपरु 

र्दर्ाबहादरु/ 

नन्दमाया 
रणबहादरु 

श्री मालपो  कायाालय, 
ससमरा, बारा 

3 710693 211164 
रोशनकुमार राई 

देउमाई-2, इलाम 

अटलबहादरु/ 

जानकुा 
मनबहादरु 

श्री खजल्ला प्रशासन 
कायाालय, महोत्तरी 

4 407072 150881 

शत्रोहनकुमार मण्डल 

रामगोपालपरु-4, 
महोत्तरी 

राम लेवर/ 

राजव ीदेवी 
रामवृक्ष 

श्री मालपो  कायाालय, 
चन्रसनगाहपरु, रौ हट 

 

 
 

 

वैकखल्पक योग्य ाक्रमाः     

वै.यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. 
उम्मेदवारहरूको 

नाम, थर 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

1 510047 260667 र्दनेश थापा मगर सनलकण्ठ-7, धार्दङ वहमबहादरु/ववष्णमुाया पहले 
2 386296 210573 ससमाला  ामाङ्ग सरुुङ्गा-2, सप्तरी मोहनबहादरु/सललाकुमारी बखथ लाल 

3 500707 151425 शाखन् राज बलम्पाकी रामेछाप-2, रामेछाप इन्रबहादरु/स लमाया दलबहादरु 
 

 

 

 
 

.............................     ..............................      ............................ 
  (हका बहादरु रोका)           (कुमारप्रसाद कोइराला)    (कुलप्रसाद सापकोटा) 
   शाखा असधकृ                केन्रीय प्रस सनसध          उपसखचव 
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 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. 70/07९-80, समस ाः 207९/0७/२४ 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 11305/077-78 (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन 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 1१ (एर्ार) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९/०७/१८ देखख  21 
ग ेसम्म सञ्चालन भएको अन् वाा ाामा उपखथथ  भएका ११ (एर्ार) 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 हुुँदा 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 308305 150653 
उमेशकुमार यादव 

ब्रह्मपरुी-6, सलााही 
नरेश/समनादेवी राजेन्र 

श्री भसूमसधुार  था 
मालपो  कायाालय, गौर, 
रौ हट 

2 75118 150157 
कृष्णकुमार यादव 

ववष्णपुरु-1, ससराहा 
फुससलाल/ 

जमनुा 
राखजव 

श्री खजल्ला प्रशासन 
कायाालय, पसाा 

 

 
 

 

वैकखल्पक योग्य ाक्रमाः     

वै.यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. 
उम्मेदवारहरूको 

नाम, थर 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

1 709063 261078 प्रववण यादव परवानीपरु-6, बारा अवधेश/फुल सुनया प्रयाग 
2 १०३८९३ 150291 ववरेन्र मण्डल बर्दाबास-13, महोत्तरी फगनुी/अम ृदेवी मा वर 

3 611610 151272 राकेशकुमार मह ो बलरा-6, सलााही रामएकवाल/पटवादेवी चलु्हाई 
 

 

 

 
 

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

 

  

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.~ 6~ 

 

 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. 7१/07९-80, समस ाः 207९/0७/२४ 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 11306/077-78 (दसल ), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन 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 ५ (पाुँच) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९/०७/१८ देखख  21 ग ेसम्म 
सञ्चालन भएको अन् वाा ाामा उपखथथ  भएका ५ (पाुँच) 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 हुुँदा 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 484219 210627 
धमेन्र मण्डल 

लाहान-13, ससराहा 
गणेश/मङ्गली र्रुण 

श्री राजश्व अनसुन्धान 
कायाालय, पथलैया, बारा 

 

 
 

 

वैकखल्पक योग्य ाक्रमाः     

वै.यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. 
उम्मेदवारहरूको 

नाम, थर 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

1 631077 260946 बसल बैठा कलैया-18, बारा भोला/राजकली बालदेव 
2 965660 212047 चनरकुमारी मंडल खड्क-5, सप्तरी अमरलाल/ससयावत्ती वेङगाई 

3 97985 150267 रससलाल दास 
समसथलासबहारी-3, 
धनिुा रामचन्र/राजकुमारी जगर्दश 

 

 

 

 
 

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

 

  

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.~ 7~ 

 

 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. 72/07९-80, समस ाः 207९/0७/२४ 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 11308/077-78 (वप.क्ष.े), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन 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 ५ (पाुँच) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९/०७/१८ देखख  21 ग ेसम्म 
सञ्चालन भएको अन् वाा ाामा उपखथथ  भएका ५ (पाुँच) 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 हुुँदा 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 ६१४८४७ 151419 
लक्ष्मणप्रसाद उपाध्याय 

ढकारी-1, अछाम 

लोकराज/ 

नन् नकला 
दगुााप्रसाद 

श्री भसूमसधुार  था 
मालपो  कायाालय, बारा 

 

 
 

 

वैकखल्पक योग्य ाक्रमाः     

वै.यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. 
उम्मेदवारहरूको 

नाम, थर 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

1 98279 150270 आश्री कुमार बोहरा स ला-2, जमु्ला कणाववर/नन्ददेवी जयलाल 
2 969346 262087 जससराम के.सी. जनुीचाुँदे-2, जाजरकोट मनबहादरु/खखरमी लालववर 

3 289561 262298 वीर जं वली भेरी-2, जाजरकोट मानबहादरु/अखम्बका दलबहादरु 
 

 

 

 
 

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

 

  

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.~ 8~ 

 

 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

एकमषु्ठ योग्य ाक्रमसम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. 73/079-80, समस ाः 207९/0७/२४ 
 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं.1१302/077-78 (खलुा), 11303/077-78 (मवहला), 11304/077-78 
(आ.ज.), 11305/077-78(मधेशी), 11306/077-78(दसल ) र 11308/077-78(वप.क्ष.े), नपेाल 
प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम शे्रणी (अप्राववसधक), नायव सबु्बा वा सो सरह पदमा 
सनयखुिका लासग ससफाररस भएका उम्मदेवारहरूले 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 963575 212193 सजुन स रुवा 11302/077-78 खलुा 
२ 375604 260516 नववन काकी 11302/077-78 खलुा 
३ ६१५७१६ 151452 ववकाश रोकाया 11302/077-78 खलुा 
४ 156256 260245 रामकृष्ण पौडेल 11302/077-78 खलुा 
५ १७४६३३ 210283 लोकबहादरु काकी 11302/077-78 खलुा 
६ 71253 210093 अशोक यादव 11302/077-78 खलुा 
७ 667908 261018 राजकुुमार चौधरी 11302/077-78 खलुा 
८ 886378 152050 मसनिकुमार यादव 11302/077-78 खलुा 
९ 311887 260426 गणेशबहादरु ओली 11302/077-78 खलुा 
10 977894 212480 राजकुमार के.सी. 11302/077-78 खलुा 
11 977150 262073 गी ाञ्जली ससंह 11302/077-78 खलुा 
12 562767 151400 दगेुशकुमार शमाा 11302/077-78 खलुा 
13 605790 151413 गोपालकुमार झा 11302/077-78 खलुा 
14 158785 150385 बसन् राज पोख्रले 11302/077-78 खलुा 
15 627284 211020 रववन्रकुमार चौधरी 11304/077-78 आ.ज. 
16 308305 150653 उमेशकुमार यादव 11305/077-78 मधेशी 
17 75118 150157 कृष्णकुमार यादव 11305/077-78 मधेशी 
18 504068 151051 पनुमकुमारी 11303/077-78 मवहला 
19 891408 211416 सयुाबहादरु रानामगर 11304/077-78 आ.ज. 

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.~ 9~ 

 

 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

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

20 ६१४८४७ 151419 लक्ष्मणप्रसाद उपाध्याय 11308/077-78 वप.क्षे. 
21 710693 211164 रोशनकुमार राई 11304/077-78 आ.ज. 
22 983898 211623 प्रस मा बथन े 11303/077-78 मवहला 
23 611230 210821 ससमाकुमारी यादव 11303/077-78 मवहला 
24 499368 151398  लुसीकुमारी ठाकुर 11303/077-78 मवहला 
25 407072 150881 शत्रोहनकुमार मण्डल 11304/077-78 आ.ज. 
26 484219 210627 धमेन्र मण्डल 11306/077-78 दसल  

 

 

.............................     ..............................      ............................ 
  (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 । 

 

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