लोक सेवा आर्योग

इलाि कायाा लय
०२७-५२००६२, फ्याक्स नं. ०२७-५२१७५५ email: mechi@psc.gov.np
उम्मेदवार मसफाररस सू चना
सूचना नं. २२/०७६-७७
मिम िः २०७६।०८।२४
आर्योगको स्थानीर्य तहको मवज्ञापन नम्बर १०६०९/०७५-७६ (िमहला) प्रिासन सेवा, सा.प्र. समूह, पाच ौँ ह, सहायक माग पद सिं ख्या २३
( ेइास) का लादग दलखखत परीक्षाबाि अन्तवाइ ताइ को लादग छनौि िएका ६० (साठी) जना उम्मे दवारहरुको मिम २०७६।०८।१२ दे खि २२ ग ेसम्म
सञ्चादलत अन्तवाइ ताइ मा उपखस्थत ५७ (सन्ताउन्न) जना उम्मे दवारहरुको दलखखत परीक्षा, कम्प्युिर सीप परीक्षण र अन्तवाइ ताइ समेतको कुल प्राप्ािं कका
आिारमा दे हार्य बमोदजमको र्योग्यताक्रम कार्यम हुन आएकोले उम्मे दवारहरूको रोजाइको प्राथदमकताक्रम बमोदजम दे हार्यको स्थानीर्य तहहरूमा
स्थार्यी दनर्युखिको लादग दसफाररि गने गरी मिम २०७६।०८।२४ मा दनणइ र्य िएको हुाँ दा सम्बखित सबैको जानकारीको लादग र्यो सू चना प्रकािन
गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
उम्मे दवारको नाि
थर

ठे गाना

बाबु/आिाको नाि

मसफाररस भएको
स्थानीय ह

रोल नं.

१

11296

सरस्वती दाहाल

सूर्योदर्य-८, इलाम

नरे न्द्र / दे वीमार्या

हररप्रसाद

सा.प्र.

सू र्योदर्य न.पा., इलाम

२

12291

ददपा दाहाल

फाकफोकथु म-५, इलाम

दतबेन्द्र / जानुका

श्रीनारार्यण

सा.प्र.

गौरादह न.पा., झापा

३

13194

दहमा खनाल

सन्दकपु र-३, इलाम

रामप्रसाद / सोमकुमारी चन्द्रप्रसाद

सा.प्र.

दे उमाइइ न.पा., इलाम

४

12781

सदवता दिताल

फुङदलङ्ग-१, ताप्लेजुङ्ग

रङ्गलाल / डम्बरकुमारी दिवलाल

सा.प्र.

इलाम न.पा., इलाम

५

11332

सु दनता सुवेदी

दे उमाइइ -२, इलाम

पदमप्रसाद / अमृतादे वी िनपती

सा.प्र.

झापा गा.पा., झापा

६

11676

रन्जना तामाङ्ग

थुम्बेददन-८, ताप्लेजुङ्ग

दजतमान / कृष्णमार्या

सा.प्र.

फुङदलङ न.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

७

10834

दनमइला दिदमरे

चु लाचु ली-१, इलाम

जर्यनारार्यण / िनमार्या महानन्द

सा.प्र.

चुलाचुली गा.पा., इलाम

८

10492

तारा बजगाई

मेचीनगर-१४, झापा

दे दवप्रसाद / फुलमार्या

अदिचन्द्र

सा.प्र.

कमल गा.पा., झापा

९

10667

मार्याकुमारी ऐर

अजुइ निारा-३, झापा

कमलदसिं ह / िौलीदे वी

कादजदसिंह

सा.प्र.

कचनकवल गा.पा.,
झापा

१०

11045

दिकामार्या ने पाल

माङ्सेबुङ-१, इलाम

चन्द्रबहादु र / गार्यत्री

जमानदसिंह

सा.प्र.

माङ्से बुङ गा.पा.,
इलाम

११

10858

एदजना िट्टराई

पृ थ्वीनगर-६, झापा

गेर्यनाथ / नारार्यणीदे वी

तीथइराज

सा.प्र.

गौरीगिंज गा.पा., झापा

१२

10753

सदवना राइइ

सूर्योदर्य-३, इलाम

अमर / दहमादे वी

राजबहादु र

सा.प्र.

माइइ न.पा., इलाम

१३

10254

पु जा कोइइ राला

अजुइ निारा-५, झापा

दवष्णुलाल / लक्ष्मीदे वी

िे कनाथ

सा.प्र.

माइइ जोगमाइइ गा.पा.,
इलाम

१४

10774

िदमइला दिदमरे

दवताइ मोड-१०, झापा

अजुइ नप्रसाद / छन्दकुमारी दवश्वनाथ

सा.प्र.

सन्दकपुर गा.पा., इलाम

१५

11350

मञ्जु िट्टराइइ

अजुइ निारा-४, झापा

लवचन्द्र / फगमार्या

सा.प्र.

तुम्बेहा गा.पा., पााँ चथर

१६

13150

जानुकादे वी बस्ने त

दवताइ मोड-३, झापा

वीरबहादु र / पदमकुमारी गणे िबहादु र

सा.प्र.

फालेलुङ गा.पा.,
पााँ चथर
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बाजेको नाि

मसफाररस
सिूह

यो.क्र.नं.

लाखबहादु र

चन्द्रप्रसाद

उम्मे दवारको नाि
थर

ठे गाना

बाबु/आिाको नाि

बाजेको नाि

मसफाररस
सिूह

मसफाररस भएको
स्थानीय ह
पादथिरा र्याङ्बरक
गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

यो.क्र.नं.

रोल नं.

१७

10148

रामकला काकी

फुङदलङ्ग-१०, ताप्लेजुङ्ग

एकनाथ / लक्ष्मीमार्या

गरुडध्वज

सा.प्र.

१८

11354

प्रिा दाहाल

मादी-५, सिंखुवासिा

पुन्यप्रसाद / दतलरूपा

िीमप्रसाद

सा.प्र.

कुम्मार्यक गा.पा.,
पााँ चथर

१९

12589

जानुका काकी

कमल-५, झापा

कृष्णबहादु र / गोमादे वी केिरबहादु र

सा.प्र.

दसरीजङ्घा गा.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

२०

10473

प्रिा राई

दमक्लाजु ङ-४, पााँ चथर

प्रतापकुमार / चन्द्रकुमारी दिमबहादु र

सा.प्र.

आठराइइ दत्रवेणी गा.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

२१

10717

तुलसा खत्री

दे उमाइइ -३, इलाम

नरकुमार / दिकाकुमारी खम्बदसिं ह

सा.प्र.

दमक्वाखोला गा.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

२२

13094

नम्रता दिदमरे

इलाम-५, इलाम

कमल / गीता

दे वनारार्यण

सा.प्र.

मैवाखोला गा.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

२३

13127

चन्द्रा थापा

कुिे -५, जाजरकोि

कणइबहादु र / खलीदे वी

िनदवर

सा.प्र.

दसददङ्वा गा.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

वैकखिक योग्य ाक्रििः
उम्मे दवारको नाि
थर

ठे गाना

रोल नं.

१

12575

चन्द्राकुमारी पौडे ल

दमक-९, झापा

श्रीप्रसाद / दललादे वी

केदारनाथ

सा.प्र.

२

13089

कोदपला दु लाल

इलाम-९, इलाम

वेदप्रसाद / कुलमार्या

प्रेमनारार्यण

सा.प्र.

३

11628

इन्द्रकुमारी वाइबा

अमरपु र-१, पााँ चथर

ददलबहादु र / दवरमार्या

लालबहादु र

सा.प्र.

४

11432

दसता अदिकारी

हखिबारी-३, झापा

जगन्नाथ / दवष्णुमार्या

दे वीप्रसाद

सा.प्र.

५

10033

सु िा थापा

इलाम-१, इलाम

दजतबहादु र / अखम्बका

मदनबहादु र

सा.प्र.

६

12770

अप्सरा न्यौपाने

िद्रपु र-७, झापा

श्यामप्रसाद / दबमला

केिवानन्द

सा.प्र.

७

12928

कृष्णादे वी िमाइ

सुन्दरहरै ाँचा-११, मोरङ

दहरानन्द / पदबत्राकुमारी

रिु नाथ

सा.प्र.

८

10590

सु र्यइमाला पन्दाक

साप्लाखु-४, ताप्लेजुङ्ग

तेजबहादु र / रे नुका

अम्मरजिं ग

सा.प्र.

९

11144

दबपना से न्दाङ

आठराइइ दत्रवे णी-७, ताप्ले जुङ्ग

काजीमान / झरनादे वी

हकइबहादु र

सा.प्र.

१०

12780

झुमा काफ्ले

पादथिरा र्याङ्बरक-१, ताप्ले जुङ्ग

हरीप्रसाद / हे मकला

लक्ष्मीप्रसाद

सा.प्र.

११

10848

सु खिता पौडे ल क्षे त्री

इलाम-७, इलाम

गभ्मीरबहादु र / िु दमका

रत्नबहादु र

सा.प्र.

१२

10744

कदवता िण्डारी

इलाम-९, इलाम

कमलबहादु र / कृष्णकुमारी

र्यामबहादु र

सा.प्र.

१३

10584

सदमइला मावो

र्याङ्वरक-४, पााँ चथर

अलकबहादु र / दजतमार्या

जसबहादु र

सा.प्र.

१४

11696

दबदनताकुमारी िाह

झापा-१, झापा

जर्यनारार्यण / जुनादे वी

दोमनलाल

सा.प्र.

१५

10035

दमन्ता राई

दे उमाइइ -३, इलाम

श्यामप्रसाद / ददपमार्या

जैराज

सा.प्र.

१६

11695

र्यमुना दाहाल

दवताइ मोड-२, झापा

दु गाइ प्रसाद / जानुका

नरपती

सा.प्र.

(नमवन काकी)
ना.सु.

बाबु/आिाको नाि

बाजेको नाि मसफाररस हुन सक्ने संभाव्य सिूह

यो.क्र. नं.

( हरर प्रसाद प डे ल )
शािा अमिकृ

(भीि प्रसाद सुवेदी)
के.प्र.

(नारायण प्रसाद कोइराला )
उप समचव

नोट :
र्यस दवज्ञापनमा दलखखत परीक्षाबाि अन्तवाइ ताइ को लादग छनौि िई अन्तवाइ ताइ मा सखम्मदलत िएका उम्मेदवारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ािं क सम्बखित उम्मेदवारले र्यो नदतजा प्रकािन िएको दमदतले
७ (सा ) ददन पदछ अको ७ (सा ) ददनसम्म आर्योगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाि हे नइ सदकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
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