
लोक सेवा आयोग 
जलेश्वर कायाालय 

 

जलेश्वर,महोत्तरी 
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 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

 

ससफाररशसम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ३३/07९-80, समस ाः 207९/0५/२१ 
 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 1143५/077-78 (खलुा), नेपाल इञ्जिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समूह, रा.प.अनं. द्वि ीय शे्रणी 
(प्राववसधक), असमन माग पद संखया १३ ( ेह्र) का लासग सलइएको सलञ्जख  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लासग छनौट र्भएका १९ 
(उन्नाईस) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९ र्भाद्र १७ देञ्जख २१ ग ेसम्म सञ्चालन र्भएको अन् वाा ाामा उपञ्जथि  र्भएका 
उम्मेदवारहरूको सलञ्जख  परीक्षा र अन् वाा ााको अंकसमे को कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम हनु आएको योग्य ाक्रम 
बमोञ्जजम सनम्नानसुारको कायाालयमा थिायी सनयञु्जिको लासग ससफाररश गने गरी समस  207९/0५/२१ मा सनणाय र्भएको 
हुुँदा सम्बञ्जन्ध  सबैको जानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

ससफाररश योग्य ाक्रमाः 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
 उम्मेदवारको 
नाम,िर/ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम 
बाजेको 
नाम 

ससफाररश  गररएको  कायाालय 

१ 260036 ञ्जशवशंकर साह 

ब्रम्हपरुी -२, सलााही 
राजेश/पानोदेवी बनवारी श्री  नापी कायाालय,  मलङ्गवा, 

सलााही 

2 150405 द्वदलबहादरु बोहरा 
पचुौडी -५, बै डी 

कंजडे/सस ा सबरससंह 
श्री नापी कायाालय,  मलङ्गवा, 
सलााही 

3 150502 सषु्मा ववष्ट  

बनगाड कुवपण्डे-२,सल्यान 
र्भद्रबहादरु/र्भद्रकली कालो श्री नापी कायाालय, कलैया,  

बारा 

४ 150328 ववष्ण ुखड्का 
सानीरे्भरी -११ (पञ्जिम र्भाग) 

धनववर/स लसरी स लववर 
श्री नापी कायाालय, ससम्रौनगढ, 

बारा 

५ 150539 मनोज यादव  

लञ्जममसनया -४,धनषुा 
ववन्देश्वर/कारीदेवी गदुर 

श्री नापी कायाालय, जलेश्वर, 

महोत्तरी 

६ 150109 सबक्रमकुमार यादव  

ब्रम्हपरुी -२, सलााही 
हररचन/सनु्दरदेवी देवनारायण 

श्री नापी कायाालय, बरहिवा, 
सलााही 

७ 150047 ववरेन्द्रकुमार साह  

एकडारा -४,महोत्तरी 
कमलेश/परसमला रामखेलावन 

श्री नापी कायाालय, जलेश्वर, 

महोत्तरी 

८ 260173 द्वदपेन्द्रकुमार साह  ेली  

जगनािपरु -१, पसाा 
लालबाब/ुरमाव ी एकबाली श्री नापी कायाालय, ससम्रौनगढ, 

बारा 

९ 150004 लञ्जखन्द्र ठाकुर बरही  

जनकपरु -१९,धनषुा 
गोबरधन/कौञ्जशला सबहारी श्री नापी कायाालय, बरहिवा, 

सलााही 

१० 210172 पषु्पाकुमारी साह  

बोदेबसााइन -१०, सप्तरी 
द्वदनेशकुमार/लसल ा ञ्जजवन  

श्री नापी कायाालय, मलङ्गवा, 
सलााही 

११ 260051 समत्रा सगरी  

मासलका -५,गलु्मी 
हरर/रासधका सर्भम 

श्री नापी कायाालय, मौलापरु, 

रौ हट 



लोक सेवा आयोग 
जलेश्वर कायाालय 

 

जलेश्वर,महोत्तरी 
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 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको 
नाम,िर/ठेगाना 

बाब/ुआमाको नाम 
बाजेको 
नाम 

ससफाररश  गररएको  कायाालय 

१२ 260165 संञ्जजपकुमार पंसड  

यमनुामाई -१,रौ हट 

हररनारायण/रम्र्भादेवी 
 

अन्  
श्री नापी कायाालय, गरुडा, 
रौ हट 

१३ 150127 अजुान राय यादव 

ब्रम्हपरुी -३,सलााही 
जगेसर/रामदलुारी 
 

रामप्रगास 
श्री नापी कायाालय,  मौलापरु, 

रौ हट 
 

 

वैकञ्जल्पक योग्य ाक्रमाः     

यो.क्र. 
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, िर/ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ 
२१०१०० हकुुमदेवकुमार मह ो/ईश्वरपरु  - १३, सलााही 

 
सरेुशकुमार/ससवपयाकुमारी रामदेव 

२ १५०५३७ राजानन्द यादव/गणेशमान चारनाि-८,धनषुा ववसनुदेव/जानकीदेवी 
 

अयोधी 

३ 1503०८ अवसनशकुमार यादव/परोहा-४, रौ हट नवलवकशोर/ञ्जचन् ाकुमारी रामअयोध्या 
 

 

अथिायी योग्य ाक्रमाः     

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम, िर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

१ 
150108 राञ्जजवकुमार यादव रामकैलाश थवरुप 

२ 150048 मनोजकुमार यादव नागेन्द्र रामेश्वर 

३ 150191 सन् ोष राय कुमी अशोक सबन्देश्वर 

४ 150156 सबनायकवकशोर ससंह राजकुमार जगद्वदश 

5 150325 रोवह कुमार साह सवुाष बासदेुव 

6 260092 समकेश राय यादव जयमंगल स ह ु

७ 150528 ससुनलकुमार राम राजनारायण रामचन्द्र 

८ 260098 धनषुा पनु वने सेरबहादरु 

९ 210069 इन्द्रबहादरु गोले पासाङ सबकुलाल 

१० 210230 द्वदलीपकुमार मण्डल हररप्रसाद कुशेश्वर 

 

.............................    ...........................      ............................ 
 (हका बहादरु रोका)       (देवराज ढकाल)      (कुलप्रसाद सापकोटा) 
  शाखा असधकृ          केन्द्रीय प्रस सनसध     उपसञ्जचव 
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जलेश्वर कायाालय 

 

जलेश्वर,महोत्तरी 
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 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

 

ससफाररशसम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ३४/07९-80, समस ाः 207९/0५/२१ 

 
 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 1143६/077-78 (मवहला), नेपाल इञ्जिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समूह, रा.प.अनं. द्वि ीय शे्रणी 
(प्राववसधक), असमन माग पद संखया ४ (चार) का लासग सलइएको सलञ्जख  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लासग छनौट र्भएका ८ 
(आठ) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९ र्भाद्र १७ देञ्जख २१ ग ेसम्म सञ्चालन र्भएको अन् वाा ाामा उपञ्जथि  र्भएका 
उम्मेदवारहरूको सलञ्जख  परीक्षा र अन् वाा ााको अंकसमे को कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम हनु आएको योग्य ाक्रम 
बमोञ्जजम सनम्नानसुारको कायाालयमा थिायी सनयञु्जिको लासग ससफाररश गने गरी समस  207९/0५/२१ मा सनणाय र्भएको 
हुुँदा सम्बञ्जन्ध  सबैको जानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

ससफाररश योग्य ाक्रमाः 
यो.क्र.
नं. 

रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम,िर/ 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको नाम 

बाजेको 
नाम 

ससफाररश  गररएको  कायाालय 

१ 260045 
वसन् ाकुमारी मह ारा 
रै्भरवी -१, दैलेख 

र्भसगराम/मोस कला लमय 
श्री नापी कायाालय, कलैया, 
बारा 

२ 150263 
रुपा यादव 

लञ्जममसनया -४,धनषुा 
रामदलुार/संसग ा अवध 

श्री नापी कायाालय, जलेश्वर, 

महोत्तरी 

३ 150488 
प्रस र्भा राना 
चौरजहारी -२,रुकुम (पञ्जिम र्भाग) 

इन्द्रबहादरु/जानकी आई े 
श्री नापी कायाालय, मौलापरु, 

रौ हट 

४ 150311 
सनमाला के .सी.  

सत्रवेणी  -१, रुकुम (पञ्जिम र्भाग) 
नामबहादरु/ववमला  ेजवीर 

श्री नापी कायाालय, मलङ्गवा, 
सलााही 

 

 

 

वैकञ्जल्पक योग्य ाक्रमाः     

यो.क्र. 
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, िर/ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ 150123 सम्झना न्यौपाने/धनगढी-३,कैलाली 
 

बासदेुव/कल्पना गंगाराम 

२ 150170 नसमाला बोहरा/मसुसकोट-१ रुकुम (पञ्जिम र्भाग) 

 
चन्द्रबहादरु/मोस  से े 

 

 

 

 

.............................    ...........................      ............................ 
 (हका बहादरु रोका)       (देवराज ढकाल)      (कुलप्रसाद सापकोटा) 
  शाखा असधकृ          केन्द्रीय प्रस सनसध     उपसञ्जचव 
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जलेश्वर,महोत्तरी 
 

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

 

 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 

ससफाररशसम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ३५/07९-80, समस ाः 207९/0५/२१ 

 
 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 1143७/077-78 (आ.ज.), नेपाल इञ्जिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समूह, रा.प.अनं. द्वि ीय शे्रणी 
(प्राववसधक), असमन माग पद संखया ३ ( ीन) का लासग सलइएको सलञ्जख  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लासग छनौट र्भएका ८ 
(आठ) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९ र्भाद्र १७ देञ्जख २१ ग ेसम्म सञ्चालन र्भएको अन् वाा ाामा उपञ्जथि  र्भएका 
उम्मेदवारहरूको सलञ्जख  परीक्षा र अन् वाा ााको अंकसमे को कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम हनु आएको योग्य ाक्रम 
बमोञ्जजम सनम्नानसुारको कायाालयमा थिायी सनयञु्जिको लासग ससफाररश गने गरी समस  207९/0५/२१ मा सनणाय र्भएको 
हुुँदा सम्बञ्जन्ध  सबैको जानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

ससफाररश योग्य ाक्रमाः 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम,िर/ 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश  गररएको  कायाालय 

१ 150597 
संजी कुमार मंडल 

कौडेना -२,सलााही 
रामकेलास/शाञ्जन् देवी 
 

ञ्जझङगरु श्री नापी कायाालय,मलङ्गवा, सलााही 

२ 150173 
कपनेशकुमार मण्डल 

एकडारा -३,महोत्तरी 
रामअशेश्वर/रामपरी 
 

सोनेलाल श्री नापी कायाालय,ससम्रोनगढ, बारा 

३ 
 

260064 
 

अरववन्द चौधरी 
गजुरा -७ रौ हट 

ववमल/अन्वीदेवी 
 

रामबहादरु 

 
श्री नापी कायाालय, मौलापरु, रौ हट 

 

 

 

वैकञ्जल्पक योग्य ाक्रमाः     

यो.क्र. 
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, िर/ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ 

 
150317 

 
चन्द्रकला राना/चौरजहारी-२, रुकुम (पञ्जिम र्भाग) 

 

रुद्रबहादरु / लुसा 
 

 

घकेु 

 
 

 

 

 

.............................    ...........................      ............................ 
 (हका बहादरु रोका)       (देवराज ढकाल)      (कुलप्रसाद सापकोटा) 
  शाखा असधकृ          केन्द्रीय प्रस सनसध     उपसञ्जचव 
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 पत्र संखयााः  
चलानी नं.: 
 
 

ससफाररशसम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ३६/07९-80, समस ाः 207९/0५/२१ 

 
 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 1143८/077-78 (मधेशी), नेपाल इञ्जिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समूह, रा.प.अनं. द्वि ीय शे्रणी 
(प्राववसधक), असमन माग पद संखया २ (दईु) का लासग सलइएको सलञ्जख  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लासग छनौट र्भएका २२ 
(बाईस) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९ र्भाद्र १७ देञ्जख २१ ग ेसम्म सञ्चालन र्भएको अन् वाा ाामा उपञ्जथि  र्भएका 
उम्मेदवारहरूको सलञ्जख  परीक्षा र अन् वाा ााको अंकसमे को कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम हनु आएको योग्य ाक्रम 
बमोञ्जजम सनम्नानसुारको कायाालयमा थिायी सनयञु्जिको लासग ससफाररश गने गरी समस  207९/0५/२१ मा सनणाय र्भएको 
हुुँदा सम्बञ्जन्ध  सबैको जानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

ससफाररश योग्य ाक्रमाः 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम,िर/ 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश  गररएको  कायाालय 

१ 260073 
अजयकुमार साह 

गौर -५,रौ हट 
प्रमेशंकर/रासधकादेवी रामचसल र 

श्री नापी कायाालय, ससमौनगढ, बारा 

२ 
210314 

 

सन ेशकुमार मह ो 
कमला -७,धनषुा 
 

राजवकशोर/गेनादेवी रामप ृ श्री नापी कायाालय, बरहिवा, सलााही 

 

 

 

वैकञ्जल्पक योग्य ाक्रमाः 

यो.क्र.नं. रोल नं. उम्मेदवारको नाम,िर/ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ २१०१०० हकुुमदेवकुमार मह ो/ईश्वरपरु-१३,सलााही सरेुशकुमार/ससवपयाकुमारी रामदेव 
 

 

 

 

.............................    ...........................      ............................ 
 (हका बहादरु रोका)       (देवराज ढकाल)      (कुलप्रसाद सापकोटा) 
  शाखा असधकृ          केन्द्रीय प्रस सनसध     उपसञ्जचव 

  



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.: 
 

ससफाररशसम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ३७/07९-80, समस ाः 207९/0५/२१ 

 
 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 1143९/077-78 (दसल ), नेपाल इञ्जिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समूह, रा.प.अनं. द्वि ीय शे्रणी 
(प्राववसधक), असमन माग पद संखया १ (एक) का लासग सलइएको सलञ्जख  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लासग छनौट र्भएका ३ 
( ीन) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९ र्भाद्र १७ देञ्जख २१ ग ेसम्म सञ्चालन र्भएको अन् वाा ाामा उपञ्जथि  र्भएका 
उम्मेदवारहरूको सलञ्जख  परीक्षा र अन् वाा ााको अंकसमे को कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम हनु आएको योग्य ाक्रम 
बमोञ्जजम सनम्नानसुारको कायाालयमा थिायी सनयञु्जिको लासग ससफाररश गने गरी समस  207९/0५/२१ मा सनणाय र्भएको 
हुुँदा सम्बञ्जन्ध  सबैको जानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

ससफाररश योग्य ाक्रमाः 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम,िर/ 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश  गररएको  कायाालय 

१ १५०१७९ 
रसबनन्दनकुमार बैठा 
रामनगर-४, सलााही 

सबकाउ/शोर्भादेवी रामदरश श्री नापी कायाालय,बरहिवा, सलााही 
 

 

 

वैकञ्जल्पक योग्य ाक्रमाः     

यो.क्र. 
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, िर/ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ २६०००८ वकशोरी ठाकुर लोहार/कटहररया-४, रौ हट जगनाि/रुपकसलमा रमन 
 

 

 

 

.............................    ...........................      ............................ 
 (हका बहादरु रोका)       (देवराज ढकाल)      (कुलप्रसाद सापकोटा) 
  शाखा असधकृ          केन्द्रीय प्रस सनसध     उपसञ्जचव 

  



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.: 
 

ससफाररशसम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. ३८/07९-80, समस ाः 207९/0५/२१ 

 
 

 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं. 114४०/077-78 (अपाङ्ग), नेपाल इञ्जिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समूह, रा.प.अनं. द्वि ीय शे्रणी 
(प्राववसधक), असमन माग पद संखया १ (एक) का लासग सलइएको सलञ्जख  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लासग छनौट र्भएका ४ 
(चार) जना उम्मेदवारहरूको समस  207९ र्भाद्र १७ देञ्जख २१ ग ेसम्म सञ्चालन र्भएको अन् वाा ाामा उपञ्जथि  र्भएका 
उम्मेदवारहरूको सलञ्जख  परीक्षा र अन् वाा ााको अंकसमे को कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम हनु आएको योग्य ाक्रम 
बमोञ्जजम सनम्नानसुारको कायाालयमा थिायी सनयञु्जिको लासग ससफाररश गने गरी समस  207९/0५/२१ मा सनणाय र्भएको 
हुुँदा सम्बञ्जन्ध  सबैको जानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

ससफाररश योग्य ाक्रमाः 

यो.क्र.नं. रोल नं. 
उम्मेदवारको नाम,िर/ 

ठेगाना 
बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम ससफाररश  गररएको  कायाालय 

१ १५०४७२ 
द्वदनेशकुमार बढुा 
महाब-ु२, दैलेख 

बमबहादरु/रम्र्भादेवी सबरबहादरु श्री नापी कायाालय,गरुडा, रौ हट 

 

 

 

वैकञ्जल्पक योग्य ाक्रमाः     

यो.क्र. 
नं. 

रोल नं. उम्मेदवारको नाम, िर/ठेगाना बाब/ुआमाको नाम बाजेको नाम 

१ २६००९६ मकेुश राय/कौडेना -७, सलााही वकशोरी/गोल्पादेवी मखन 
 

 

 

 

.............................    ...........................      ............................ 
 (हका बहादरु रोका)       (देवराज ढकाल)      (कुलप्रसाद सापकोटा) 
  शाखा असधकृ          केन्द्रीय प्रस सनसध     उपसञ्जचव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. ३९/079-80, समस ाः 207९/05/२१ 
 
 

यस कायाालयको ववज्ञापन नं.1१४३५-114४०/07७-7८(खलुा  िा समावेशी) नपेाल इञ्जिसनयररङ्ग सेवा, सरे्भ समूह, 
रा.प.अनं. द्वि ीय शे्रणी (प्राववसधक), असमन पदमा सनयञु्जिका लासग ससफाररश र्भएका उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको कूल 
प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम र्भएको एकमषु्ठ योग्य ाक्रमको सूची समस  २०७९।०५।२१ को सनणायानसुार 
सम्बञ्जन्ध  सबैको जानकारीका लासग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

एकमषु्ठ योग्य ाक्रमाः 
ए.यो. 
क्र.सं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, िर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

ससफाररश र्भएको 
समूह 

1 260036 ञ्जशवशंकर साह राजेश बनवारी खलुा 

2 150405 द्वदलबहादरु बोहरा कजडे सबरससंह खलुा 

3 150502 सषु्मा ववष्ट र्भद्रबहादरु कालो खलुा 

4 150328 ववष्ण ुखड्का धनववर स लववर खलुा 

५ 150539 मनोज यादव ववन्देश्वर गदुर खलुा 

६ 150109 सबक्रमकुमार यादव हररचन देवनारायण खलुा 

७ 150047 ववरेन्द्रकुमार साह कमलेश रामखेलावन खलुा 

८ 260173 द्वदपेन्द्रकुमार साह  ेली लालबाब ु एकबाली खलुा 

९ 150004 लञ्जखन्द्र ठाकुर बरही गोबरधन सबहारी खलुा 

१० 210172 पषु्पाकुमारी साह द्वदनेशकुमार ञ्जजवन  खलुा 

११ 260051 समत्रा सगरी हरर सर्भम खलुा 

१२ 260165 संञ्जजपकुमार पंसड  हररनारायण अन्  खलुा 

१३ 150127 अजुान राय यादव जगेसर रामप्रगास खलुा 

१४ 260073 अजयकुमार साह प्रमेशंकर रामचसल र मधेशी 



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.सं. रोल नम्बर उम्मेदवारको नाम, िर बाबकुो नाम बाजेको नाम 

ससफाररश र्भएको 
समूह 

१५ 210314 सन ेशकुमार मह ो राजवकशोर रामप ृ मधेशी 

१६ 260045 वसन् ाकुमारी मह ारा र्भसगराम लमय मवहला 

१७ 150597 संजी कुमार मंडल रामकेलास ञ्जझङगरु आ .ज.  

१८ 150472 द्वदनेशकुमार बढुा बमबहादरु सबरबहादरु अपाङ्ग 

१९ 150173 कपनेशकुमार मण्डल रामअशेश्वर सोनेलाल आ .ज.  

२० 150263 रुपा यादव रामदलुार अवध मवहला 

२१ 150488 प्रस र्भा राना इन्द्रबहादरु आई े मवहला 

२२ 150311 सनमाला के .सी.  नामबहादरु  ेजवीर मवहला 

२३ 260064 अरववन्द चौधरी ववमल रामबहादरु आ .ज.  

२४ 150179 रसबनन्दनकुमार बैठा सबकाउ रामदरश दसल  

 

 

.............................    ...........................      ............................ 
 (हका बहादरु रोका)       (देवराज ढकाल)      (कुलप्रसाद सापकोटा) 
  शाखा असधकृ          केन्द्रीय प्रस सनसध     उपसञ्जचव 

 

नोटाः  
यस ववज्ञापनमा सलञ्जख  परीक्षाबाट अन् वाा ााको लासग छनौट र्भई अन् वाा ाामा सञ्जम्मसल  र्भएका उम्मेदवारहरूले 
प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बञ्जन्ध  उम्मेदवारले यो नस जा प्रकाशन र्भएको समस ले ७(सा ) द्वदनपसछ अको 
७(सा ) द्वदनसम्म आयोगको website:www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हेना सवकने व्यहोरा 
जानकारी गराइन्छ । 

 

पनुि: ससफाररश पत्रको लासग समस  २०७९ र्भाद्र 2७ ग े कायाालय समयमा सम्पका  गनुाहनु जानकारी गराइन्छ। 

 

http://www.psc.gov.np/advertise/advertise/user

