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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १५१/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेिा, लेखा समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक),  लेखापाल पदको माग पद संख्या ५(पााँच) का 

लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका ११ (एघार) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण  २० देसख २१ गतेसम्पम 

सञ्चालन भएको अन्तिााताामा उपवथथत ११ (एघार) जना उम्पमेदिारहरूको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा 

देहायबमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयुविका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय भएको हुुँदा 

सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ १५७२११ २१०१६८ केशि िड्का सप्तकोशी-१, सप्तरी रङ्गबहादरु/विष्णमुाया वटकाबहादरु प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन. का., महोत्तरी िा अन्तगात 

२ ४७४८२४ २६१५७१ सवुशल ररमाल बेसीशहर-६, लमजङु टेकबहादरु/वनमाला मनु प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन. का., महोत्तरी िा अन्तगात 

३ ८८९९३२ १५१६५० लक्ष्मण अयााल मदाने-३, गुल्मी नोिलाल/पदमादेिी छबीलाल  प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन. का., धनुषा िा अन्तगात 

४ २८७३३७ १५०७३५ वनतुकुमारी साह मनरा वशसिा-२, महोत्तरी रामनारायण/मरनीदेिी बासदुेि प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन. का., वसराहा िा अन्तगात 

५ ६११४३९ २६०९२१ वहमालय थापा ऐरािती-३,्यठुान कुलबहादरु/वदपा वललबहादरु  प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन. का., सप्तरी िा अन्तगात 

 

 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने 

सम्भासवत सेवा/समूह 

१ ३७८६८७ २११९९० पेश्कलविक्रम राित कनका सनु्दरी-२, जमु्पला िड्क/िमु्पमेनी प रख्या प्रशासन/लेिा 

२ ४९१९१५ २६०७१७ भोजराज भट्ट  केदारथयूुँ-४, बझाङ देिीदत्त/विथनादेिी धनेशर प्रशासन/लेिा 

३ ३५३१६ १५०००५ पणूावबक्रम बथनेत घोराही-१०,दाङ यिुराज/शान्ता तेजबहादरु प्रशासन/लेिा 
   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १५२/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०२/०७८-७९ (मसहला), नेपाल प्रशासन सेिा, लेखा समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), लेखापाल पदको माग पद संख्या १(एक) का 

लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका २ (दुई) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण २० देसख २१ गतेसम्पम सञ्चालन 

भएको अन्तिााताामा उपवथथत २ (दुई) जना उम्पमेदिारहरूको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहायबमोवजमको योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयुविका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका 

लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ ४६७८९७ १५३००४ धनेश्वरीकुमारी जोशी दगुााथली-४, बझाङ्ग बधाराज/बाग्देिी कृष्णदत्त प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन.का., वसराहा िा अन्तगात 

 

 

   

  

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १५३/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०३/०७८-७९ (अ.ज.), नेपाल प्रशासन सेिा, लेखा समूह, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), लेखापाल पदको माग पद संख्या १(एक) का 

लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका १ (एक) जना उम्पमेदिारको वमवत २०७९ फाल्गुण  २० देसख २१ गतेसम्पम सञ्चालन 

भएको अन्तिााताामा उपवथथत १ (एक) जना उम्पमेदिारको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहायबमोवजमको योग्यताक्रम 

कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयुविका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका 

लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ १०१३५७९ १५१३४० मवनषकुमार श्रेष्ठ बवदाबास-१३, महोत्तरी होमनारायण/टोकी पदमनारायण प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन.का., सप्तरी िा अन्तगात 

 

   

  

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १५४/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेिा, लेखा समूह, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), लेखापाल पदको माग पद संख्या १(एक) का 

लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका ४ (चार) जना उम्पमेदिारहरूको वमवत २०७९ फाल्गुण  २० देसख २१ गतेसम्पम सञ्चालन 

भएको अन्तिााताामा उपवथथत ४ (चार) जना उम्पमेदिारहरूको वलवित परीक्षा, कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको अंकसमेतको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहायबमोवजमको 

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले देहायअनसुारको सेिा, समहू र कायाालयमा थथायी वनयवुिका लावग वसफाररश गने गरी समसत २०७९/११/२३ मा वनणाय भएको हुुँदा सम्पबवन्धत सबैको 

जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

ससफाररश योग्यताक्रम 

यो.क्र. 

नं. 

मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको 

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 

ससफाररश भएको 

सेवा/समूह कायाालय 

१ १२३४०७ १५००९१ घनश्यामकुमार महतो धनगढीमाई-४, वसराहा वबशेश्वर/नेपरुदेिी महने्र प्रशासन/लेिा श्री को.ले.वन.का.,बारा िा अन्तगात 

 

वैकसल्पक योग्यताक्रम 

यो.क्र.नं. 
मास्टर 

अई.डी 
रोल नं. 

उम्मेदवारको  

नाम थर 
ठेगाना 

बाब/ुअमाको 

नाम 

बाजेको  

नाम 

ससफाररश हुनसक्ने 

सम्भासवत सेवा, समूह 

१ ३७१७५५ २१०४८९ मोहन महतो बवदाबास-७,महोत्तरी रामबकृ्ष/चन्रकालादेिी रामचरण प्रशासन/लेिा 

 

 

 

 

  

 

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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ससफाररश सम्बन्धी सचूना 

सचूना नं. १५५/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको विज्ञापन नं. ११३०६/०७८-७९ (ऄपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेिा, लेखा समहू, रा.प.ऄनं. प्रथम शे्रणी (ऄप्रासवसधक), लेखापाल पदको माग पद संख्या १(एक) 

का लावग वलइएको वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण तथा अन्तिाातााका लावग छन ट भएका १(एक) जना उम्पमेदिारको वमवत २०७९ फाल्गुण  २० देसख २१ गतेसम्पम सञ्चालन 

भएको अन्तिााताामा उपवथथत १ (एक) जना उम्पमेदिार आ.ज.तफा  वसफाररश  हुनभुएकोले यस विज्ञापन नम्पबरमा कुनै पवन उम्पमेदिार वसफाररश नभएको व्यहोरा समसत २०७९/११/२३ को 

वनणायअनुसार सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

 

 

  

 

 

  

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 



लोक सेवा अयोग 

जलेश्वर कायाालय 

(प्रशासन, ऄन्तवााताा तथा ससफाररश शाखा) 

   जलेश्वर, महोत्तरी 
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एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

सूचना नं. १५६/०७९-८०, समसत २०७९/११/२३ 
 

यस कायाालयको सवज्ञापन नं. ११३०१-११३०७/०७८-७९(खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेिा, लेखा समहू, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविवधक), 

लेखापाल पदमा वनयवुिका लावग वसफाररश भएका उम्पमेदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम भएको एकमषु्ट योग्यताक्रमको सचूी समसत 

२०७९/११/२३ को वनणायानसुार सम्पबवन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

एकमुष्ट योग्यताक्रमः 

ए. यो.क्र.नं. मास्टर अई.डी. रोल नं. उम्मेदवारहरूको नाम थर ससफाररश  गररएको सव.नं. 
ससफाररश भएको 

सेवा, समूह 

खुला/ 

समावेशी 

१ १५७२११ २१०१६८ केशि िड्का ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा िलुा 

२ ४७४८२४ २६१५७१ सवुशल ररमाल ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा िलुा 

३ ८८९९३२ १५१६५० लक्ष्मण अयााल ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा िलुा 

४ २८७३३७ १५०७३५ वनतुकुमारी साह ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा िलुा 

५ ६११४३९ २६०९२१ वहमालय थापा ११३०१/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा िलुा 

६ १०१३५७९ १५१३४० मवनषकुमार श्रेष्ठ  ११३०३/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा आ.ज. 

७ १२३४०७ १५००९१ घनश्यामकुमार महतो  ११३०४/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा मधेशी 

८ ४६७८९७ १५३००४ धनेश्वरीकुमारी जोशी ११३०२/०७८-७९ नेपाल प्रशासन/लेिा मवहला 

 

 

 

  

 

 

 

यस विज्ञापनमा वलवित परीक्षाबाट कम्प्यटुर सीप परीक्षण र अन्तिाातााको लावग छन ट भई अन्तिााताामा सवम्पमवलत भएका उम्पमदेिारहरूल ेप्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्पबवन्धत 

उम्पमदेिारल ेयो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतल े७(सात) वदनपवछ अको ७(सात) वदनसम्पम आयोगको website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हनेा 

सवकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

पुनश्च: वसफाररश पत्रको लावग वमवत २०७९ चैत्र १ गते कायाालय समयमा सम्पपका  गनुाहुन जानकारी गराइन्छ । 

(लालबहादुर थापा के्षत्री) 

कम््युटर ऄपरेटर 

 

(हका बहादुर रोका) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(सरेुशबाबु सघसमरे) 

शाखा ऄसधकृत 

 

(कुलप्रसाद सापकोटा) 

उपससचव 


