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जम्मा पाना 2 मध्ये  ~ 1 ~ 

उम्मेदवार सिफाररि गररएको िूचना 

िूचना नं. 33/079-80, समसि : 2079/06/10 

यि कायाालयको ववज्ञापन नं. 12503/०७6-७7 (खलुा ), िंयकु्त िथा एवककृि परीक्षा प्रणाली अन्िगाि, रा.प.अनं. द्वििीय शे्रणी 

(अप्राववसिक), खररदार वा िो िरह पद माग िंख्या 15 (पन्र) का लासग सलखखि परीक्षाबाट अन्िवाािााको लासग छनौट भएका 21 

(एक्काइि) जना उम्मेदवारहरुको समसि २०७९/०6/5, 6 र 7 गिे अन्िवाािाा िञ्चालन भएकोमा अन्िवाािाामा उपखथथि 20 (वीि) जना 

उम्मेदवारहरुको कम््यटुर िीप परीक्षण, अन्िवाािाा र सलखखि परीक्षा िमेिको प्राप्ताङ्कको आिारमा देहाय बमोखजमको योग्यिाक्रम कायम 

हनु आएकोले थथायी सनयखुक्तको लासग सिफाररि गने गरी समसि 2079/6/10 गिेमा सनणाय भएको हुुँदा िम्बखन्िि िबैको जानकारीको 

लासग यो िूचना प्रकाशन गररएको छ । 

सिफाररि योग्यिाक्रम: 

यो. 

क्र. 

नं. 

मास्टर 

आई. डि. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाम, 

थर 
ठेगाना 

बाबु / आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

पद / सेवा / 

समूह 
डसफारीस गररएको कायाालय 

१ ३१२०७ ४१०००४ नव राज पोखरेल 
भरतपुर-११, 

डितवन 

कडवराज / 

डहमकुमारी 
डिलोिन 

सह-लेखापाल / 

प्रशासन / लेखा 

कोष तथा लेखा डनयन्त्रक 

कायाालय, डितवन । 

२ ५४२६२३ ४१०६१३ 
सरोज गोपाल डि 

डस 

बागिौर-१, 

सल्यान 

िम्बर बहादुर / 

रमा 
खुमराज 

तामेल्दार/ 
न्याय/ न्याय 

डितवन डजल्ला अदालत, 

डितवन । 

३ ९३५५१० ४१०४०४ सन्तोष पौिेल 
खैरहनी-१०, 

डितवन 
नरहरी / डमना डभमलाल 

खररदार / 

प्रशासन / 

सामान्य प्रशासन 

मालपोत कायाालय, धाडदङ् । 

४ ३०८३०५ ४१०३१३ उमेश कुमार यादव 
ब्रहमपुरी-६, 

सलााही 
नरेश / डमना राजेन्द्र 

सह-लेखापाल / 

प्रशासन / लेखा 

कोष तथा लेखा डनयन्त्रक 

कायाालय, डसनु्धली । 

५ ९२९९५२ ४१०९८९ सन्जय  पौिेल 
कुश्मा-१२, 

पवात 

केशवराज / 

डवषु्ण देवी 

डशव 

प्रसाद 

खररदार / 

प्रशासन / 

सामान्य प्रशासन 

डजल्ला हुलाक कायाालय, 

डसनु्धली । 

६ ८६४४०५ ४१०८२१ रामानुज डिडमरे 
हेटौिंा-२, 

मकवानपुर 

रमेश प्रसाद / 

लक्ष्मी 
देव प्रसाद 

खररदार / 

प्रशासन / 

सामान्य प्रशासन 

नापी कायाालय, धाडदङ् । 

७ ८९४०८ ४१०२१९ अखलेश साह कानु 
डिपहरमाई-

४, पसाा 

हररन्दर / 

धानमती 
जगदेव 

सह-लेखापाल / 

प्रशासन / लेखा 

कोष तथा लेखा डनयन्त्रक 

कायाालय, धाडदङ् । 

८ ९३२९४८ ४१०४५१ डसद्धीराज  रेग्मी  
कोहल्वी-५, 

बारा 

डवषु्ण प्रसाद / 

भीम कुमारी 

माधब 

प्रसाद 

डिठ्ठा / न्याय/ 
न्याय 

मकवानपुर डजल्ला अदालत, 

मकवानपुर । 

९ ३७५४९८ ४१०५२७ केदार नाथ लम्साल 

मकवानपुर 

गडि-५, 

मकवानपुर 

डवषु्ण प्रसाद / 

गंगा माई 
राम प्रसाद 

डिठ्ठा / न्याय/ 
न्याय 

मकवानपुर डजल्ला अदालत, 

मकवानपुर । 

१० ९२८७४७ ४१०९८३ सन्तोष पौिेल 
िौकुने-

८,सुखेत 

डिल्लीराम / 

दुगाा 
कृष्णलाल 

तामेल्दार/ 
न्याय/ न्याय 

डितवन डजल्ला अदालत, 

डितवन । 
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यो. 

क्र. 

नं. 

मास्टर 

आई. डि. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको नाम, 

थर 
ठेगाना 

बाबु / आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

पद / सेवा / 

समूह 
डसफारीस गररएको कायाालय 

११ ५०२५९५ ४१०५९३ 
यशवन्त  ठाकुर 

हजाम 

जगरनाथपुर-

४, पसाा 

कमलेश / 

िरभनी 
रामिन्द्र 

खररदार / 

प्रशासन / 

सामान्य प्रशासन 

डजल्ला हुलाक कायाालय, 

डसनु्धली । 

१२ ९०४०१९ ४१०९५८ डदपेन्द्र  प्रसाद 
मोडतसर-४, 

बारा 

िन्द्रदेव / 

सुन्दरी 
डबपत 

डिठ्ठा / न्याय/ 
न्याय 

डसनु्धली डजल्ला अदालत, 

डसनु्धली । 

१३ ३०४२३० ४१०३०२ 
राम कृष्ण 

अडधकारी 

मनहरी-१, 

मकवानपुर 

पुरुषोत्तम / 

देवी 
धमा प्रसाद 

खररदार / 

प्रशासन / 

सामान्य प्रशासन 

डजल्ला हुलाक कायाालय, 

डसनु्धली । 

१४ ३९९३३५ ४१०५४२ 
अडमत दास 

कथबडनया 

कटहररया-

५, रौतहट 
बडलराम / मन्जु नन्दलाल 

तामेल्दार/ 
न्याय/ न्याय 

डसनु्धली डजल्ला अदालत, 

डसनु्धली । 

१५ ३७२२२० ४१०५२५ डमलन पौिेल 
बदािाट-५, 

नवलपरासी 

डभम प्रसाद / 

डभमा 
उदयलाल 

खररदार / 

प्रशासन / 

सामान्य प्रशासन 

डजल्ला हुलाक कायाालय, 

डसनु्धली । 

बैकखपपक योग्यिाक्रम : 

यो. क्र. 

नं. 
मास्टर आई डि रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर ठेगाना बाबु / आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ९३०९७६ ४१०४८४ सडमर सापकोटा के्षिी भरतपुर-११, डितवन बुध बहादुर / साडबिी टेक बहादुर 

२ ९३५७२६ ४१०४०८ सुरज  पण्डित  गैिाकोट-४, नवलपरासी (पूवा) नारायाण प्रसाद / जया बालकृष्ण 

 

नोट :  

१.  यि ववज्ञापनमा सलखखि परीक्षाबाट अन्िवाािााको लासग छनौट भई अन्िवाािाा िहभागी भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क िम्बखन्िि 
उम्मेदवारले यो नसिजा प्रकाशन भएको समसिले ७ (िाि) द्वदन पसछ अको ७ (िाि) द्वदनिम्म आयोगको website:  
www.psc.gov.np/advertise/advertise/user  बाट हेना िवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

 

पनुश्च : सिफाररि पत्र समसि 2079/06/११ गिे द्वदनको २:०० बजे पसछ वविरण गररन ेव्यहोरा िमेि जानकारी गराईन्छ । 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

तेज प्रसाद दाहाल 

(उप-सचिब) 

बद्रीनाथ सापकोटा 

(शाखा अचिकृत) 

प्रकाश खनाल 

(केचरद्रय प्रचतचनचि) 
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