
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. ७५/07९-80, समस ाः 207९/0७/२४ 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 11302/077-78 (खलुा), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व 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 १४ (चौध) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९/०७/22 र 23 ग े 
सञ्चालन भएको अन् वाा ाामा उपखथथ  भएका 14 (चौध) 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 १५९६२३ १५०३८९ 

पबन सगरी 
मसुसकोट-4, रुकुम 
(पखिम भाग) 

कमलबहादरु/देवी इन्रबहादरु 

श्री सलााही भन्सार 
कायाालय, मलङ्गवा, 
सलााही 

2 ६०५३२ २१००५५ 

नवराज बजगाई 

ददिेल रुपाकोटा 
मजवुागढी-2, खोटाङ्ग 

टंकबहादरु/ 

कुन् ादेवी 
हका बहादरु 

श्री आन् ररक राजश्व 
कायाालय, जनकपरु 

3 ९६४८६४ २६१८८२ 
गोसबन्द चौधरी 
कोल्हवी-6, बारा 

अवध/रासधका पहलाद 
श्री आन् ररक राजश्व 
कायाालय, पसाा 

4 ४४९९४ १५००५४ 
पदमप्रसाद पोख्रले 

बटुवल-2, रुपन्देही 
नारायणप्रसाद/ 

हमुाकुमारी 
ववष्णुभि 

श्री आन् ररक राजश्व 
कायाालय, पसाा 

 
 

वैकखल्पक योग्य ाक्रमाः     

वै.यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. 
उम्मेदवारहरूको 

नाम, थर 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

1 ८६९१२ १५०२१६ ववकेश कुमार झा जलेश्वर-4, महोत्तरी रते्नश्वर/सनुैना सरेुश 

2 ३७७२० १५००३३ माधवराज न्यौपाने बददाबास-8, महोत्तरी बालकुमार/खेचरादेवी रत्नप्रसाद 

3 ३६८९६७ २६२२०० सशुील ढंुगेल 
चम्पादेवी-10, 
ओखलढुङ्गा 

देवीप्रसाद/सनु् ला वेदप्रसाद 

4 १८२४१३ २१०२९७ नसबनकुमार चोरवार शवहदनगर-2, धनषुा योगेन्रप्रसाद/सरर ादेवी मखन्सफ 
 

अथथायी योग्य ाक्रमाः     

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

1 151134 देवकुमार मह ो दखुीलाल रामेश्वर 
 

.............................     ..............................      ............................ 
  (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.~ 2~ 

 

 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

 

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ७६/07९-80, समस ाः 207९/0७/२४ 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 1130३/077-78 (मवहला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व 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 6 (छ) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९/०७/२२ र  2३ ग े सञ्चालन 
भएको अन् वाा ाामा उपखथथ  भएका ६ (छ) 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 605162 260746 
प्रसमला असधकारी 
हेटौडा-4, मकवानपरु 

सूयाबहादरु/ 

ववष्णु 
सन् बहादरु 

श्री करदा ा सेवा 
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 ८९४१६८ २६१५३५ आशाकुमारी चौधरी  महागढीमाई-1, बारा 
सरेुन्रप्रसाद/ 

ससुमत्रादेवी 
रामधारीप्रसाद 

2 ६७३७५ २६००५५ असभलासाकुमारी झा  राजदेवी-6, रौ हट 
वववपनकुमार/ 

असन ा 
लक्ष्मण 

3 ५०६२६ २६००२८ माधरुीकुमारी समश्र    राजदेवी-4, रौ हट पारस/लसल ा सत्रववक्रम 

4 ६३३८०३ २६०९६१ चाुँदनी कुमारी   सबन्दावाससनी-4, पसाा 
राजेन्रप्रसाद/ 
उसमालादेवी 

रामचररत्रप्रसाद 

 

 

 

 
 

.............................     ..............................      ............................ 
  (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.~ 3~ 

 

 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

 

ससफाररस सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ७7/07९-80, समस ाः 207९/0७/२४ 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 11304/077-78 (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व 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 ७ (सा ) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९/०७/२२ र  2३ ग े 
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 ८०६४७७ १५३३११ 
कृञ्जला पलुामी मगर 

कमलामाई-6, ससन्धलुी 
बमबहादरु/ 

कालीमाया 
लालबहादरु 

श्री आन् ररक राजश्व 
कायाालय, बारा 

 

 
 

 

वैकखल्पक योग्य ाक्रमाः     

वै.यो.क्र. 
नं. 

माथटर 
आई.डी. 

रोल नं. 
उम्मेदवारहरूको 

नाम, थर 
ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

1 ८९४१६८ २६१५३५ आशाकुमारी चौधरी  महागढीमाई-1, बारा सरेुन्रप्रसाद/ससुमत्रादेवी रामधारीप्रसाद 
2 ३८२२४ १५००३४ मसनषकुमार शे्रष्ठ   बददाबास-13,महोत्तरी होमनारायण/टोपीकुमारी पदमनारायण 

3 ९५२९५ १५०२५६ प्रकाशकुमार राइा   
पाुँचखपन-4, 
संखवुासभा 

ढकबहादरु/स लकुमारी ववरबहादरु 

4 ७५५४८ २१०१११ मेम लाल राजबंशी रंगेली-5, मोरङ सधुार चन्द/साववत्रीदेवी डब्बलुाल 

5 २९५१२५ २१०३७७ पवा  राइा   अरुण-4, भोजपरु लक्ष्मीप्रसाद/पथु कुमारी सन् ोकधन 
 

 

 

 
 

.............................     ..............................      ............................ 
  (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.~ 4~ 

 

 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

 

एकमषु्ठ योग्य ाक्रमसम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. 78/079-80, समस ाः 207९/0७/२४ 
 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं.1१302/077-78 (खलुा), 11303/077-78 (मवहला) र 11304/077-
78 (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व 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 १५९६२३ १५०३८९ पबन सगरी  11302/077-78 खलुा 

२ ६०५३२ २१००५५ नबराज बजगाइा  11302/077-78 खलुा 

३ ९६४८६४ २६१८८२ गोसबन्द चौधरी 11302/077-78 खलुा 

४ ४४९९४ १५००५४ पदमप्रसाद पोख्रले 11302/077-78 खलुा 

५ ६०५१६२ २६०७४६ प्रसमला असधकारी 11303/077-78 मवहला 

६ ८०६४७७ १५३३११ कृञ्जला पलुामी मगर  11304/077-78 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 ) ददनपसछ अको 
७(सा ) ददनसम्म 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। 

 

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

