लोक से िा आयोग

इलाि कायाा लय
०२७-५२००६२, फ्याक्स नं. ०२७-५२१७५५ email: mechi@psc.gov.np
उम्मे दवार मसफाररस सू चना
सू चना नं. २५/०७६-७७
मिम िः २०७६।०९।१३
आयोगको स्थानीय तहको मवज्ञापन नम्बर १०६११/०७५-७६ (खु ला) प्रशासन सेिा, सा.प्र., ले खा समूह, चौथो ह, सहायक माग पद सं ख्या २९
(उनान्तीस) का लावग वलल्दखत परीक्षाबाट अन्तिाइ ताइ को लावग छनौट भएका ८७ (स ासी) जना उम्मे दिारहरुको मिम २०७६।०९।०६ दे खख ११
गते सम्म सञ्चावलत अन्तिाइ ताइ मा उपल्दस्थत ३९ (उनन्चालीस) जना उम्मे दिारहरुमध्ये वलल्दखत परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तिाइ ताइ समेतको कुल
प्राप्ां कका आधारमा दे हाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मे दिारहरूको रोजार्को प्राथवमकताक्रम बमोवजम दे हायको स्थानीय
तहहरूमा स्थायी वनयु ल्दक्तको लावग वसफाररश गने गरी मिम २०७६।०९।१३ मा वनणइ य भएको हुाँ दा सम्बल्दित सबैको जानकारीको लावग यो सू चना
प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
बाबु/आिाको नाि

बाजेको नाि

मसफाररस
सिूह

वशिसताक्षी-२, झापा

गणेशबहादु र / सरस्वतीकुमारी

टं कबहादु र

लेखा

मार्इ न.पा., र्लाम

प्रकाश लकार्इ

र्लाम-६, र्लाम

कृष्णबहादु र / नरकुमारी

दलबहादु र

सा.प्र.

र्लाम न.पा., र्लाम

13702

चन्द्रा कुमारी पौडे ल

दमक-९, झापा

श्रीप्रसाद / वललादे िी

केदारनाथ

सा.प्र.

दमक न.पा., झापा

४

10387

कल्पना वनरौला

र्लाम-२, र्लाम

वतलकुमार / पुण्यमाता

पद्मकान्त

सा.प्र.

सन्दकपुर गा.पा.,
र्लाम

५

12234

लक्ष्मीनारायण ताजपुररया वशिसताक्षी-४, झापा

धनगोपाल / पूणइमाया

खेमा

सा.प्र.

कमल गा.पा., झापा

६

11735

गौरि ररजाल

मेचीनगर-२, झापा

नगेन्द्रप्रसाद / वनमइला

श्रीप्रसाद

सा.प्र.

कचनकिल गा.पा.,
झापा

७

13733

मोहन सुब्बा

रोङ-२, र्लाम

ताराबहादु र / विजया

वसंहबहादु र

सा.प्र.

मार्इ न.पा., र्लाम

८

14359

विप्लि विवमरे

बजुइ -५, सुनसरी

अशोककुमार / जानुकादे िी

दाताराम

सा.प्र.

गौरीगंज गा.पा., झापा

९

11906

गणेश बहादु र खत्री

गौरादह-८, झापा

तेजबहादु र / प्रवमला

भक्तबहादु र

सा.प्र.

मार्इ न.पा., र्लाम

१०

10862

युिराज दाहाल

कमल-४, झापा

भिानीप्रसाद / विष्णुमाया

कृष्णप्रसाद

सा.प्र.

झापा गा.पा., झापा

११

14420

पदम पौडे ल

हल्दिबारी-३, झापा

रामजी / जानुका

फत्तबहादु र

सा.प्र.

चुलाचुली गा.पा.,
र्लाम

१२

12192

शान्तीराम ररमाल

वशिसताक्षी-९, झापा

खडानन्द / छााँ यादे िी

िेदवनवध

सा.प्र.

चुलाचुली गा.पा.,
र्लाम

१३

12200

नारायण बस्ने त

कन्कार्इ -३, झापा

उद्धिबहादु र / नरमाया

धनबहादु र

सा.प्र.

सू योदय न.पा., र्लाम

१४

13659

वबमल अवधकारी

मार्इ -१०, र्लाम

खोमनाथ / गंगादे िी

नन्दीकेशर

सा.प्र.

दे उमार्इ न.पा., र्लाम

१५

12253

विष्णु लावमछाने

कचनकिल-२, झापा

दे िीप्रसाद / सावित्रादे िी

बलभद्र

सा.प्र.

सू योदय न.पा., र्लाम

१६

12885

वबद्या ढु गेंल

सूयोदय-१, र्लाम

मोहनप्रसाद / बालकुमारी

भवगरथ

सा.प्र.

दे उमार्इ न.पा., र्लाम

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१

14365

प्रविन भण्डारी

२

10075

३

ठे गाना
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मसफाररस भएको
स्थानीय ह

बाजेको नाि

मसफाररस
सिूह

मसफाररस भएको
स्थानीय ह

नन्दलाल / चन्द्रकला

खडानन्द

सा.प्र.

मार्इ जोगमार्इ गा.पा.,
र्लाम

वपपरावसमरा-४, बारा

थानेश्वर / पवित्रादे िी

मवनरत्न

सा.प्र.

माङ्सेबुङ गा.पा.,
र्लाम

वसजइना खड् का

र्लाम-७, र्लाम

िीखइ बहादु र / कृष्णकुमारी

रणबहादु र

सा.प्र.

माङ्सेबुङ गा.पा.,
र्लाम

10016

प्रकाश ढकाल

मोलुङ-१, ओखलढु ङ्गा

खेमप्रसाद / लेखकुमारी

नरनाथ

सा.प्र.

फालेलुंग गा.पा.,
पााँ चथर

२१

12858

विनोद काकी

फाकफोकथु म-१, र्लाम

रामबहादु र / वसतादे िी

शेरबहादु र

सा.प्र.

कुम्मायक गा.पा.,
पााँ चथर

२२

13651

राकेश तुम्वापो

वफवदम-२, पााँ चथर

तुलाराम / सु खमाया

हकइबहादु र

सा.प्र.

तुम्बेहा गा.पा.,
पााँ चथर

२३

14387

श्रृजना गौतम

बुद्धशाल्दन्त-१, झापा

मोहननाथ / रावधका

वटकाप्रसाद

सा.प्र.

पावथभरा याङ्बरक
गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

२४

13974

र्न्द्र बजगााँ ई

बुद्धशाल्दन्त-२, झापा

रामप्रसाद / वटकादे िी

िनश्याम

सा.प्र.

आठरार्इ वत्रिेणी
गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

२५

10854

धजेन्द्र रार्इ

वफवदम-१४, पााँ चथर

गजइमान / थाममाया

नरध्वज

सा.प्र.

वसवदङ्िा गा.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

२६

13981

प्रवदप पौडे ल

कचनकिल-४, झापा

मनोरथ / सु वमत्रा

ऋविनारायण

सा.प्र.

मैिाखोला गा.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

२७

10775

सन्तोि खनाल

फाकफोकथु म-३, र्लाम

हररप्रसाद / भक्तमाया

नरपती

सा.प्र.

वमक्वाखोला गा.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

२८

12159

दे िीप्रसाद चापागार्इ

वफवदम-१२, पााँ चथर

पदमलाल / भवगमाया

वटकाराम

सा.प्र.

मैिाखोला गा.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

२९

12172

वनश्चल गौतम

भन्द्रपुर-१०, झापा

माधिप्रसाद / सावित्रा

वटकाप्रसाद

सा.प्र.

वसवदङ्िा गा.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

यो.क्र.नं.

रोल नं.

बाबु/आिाको नाि

१७

13661

तुलसा नेपाल

मार्इ जोगमार्इ -६, र्लाम

१८

11420

जमुना पौडे ल

१९

12866

२०

वैकखिक योग्य ाक्रििः
रोल नं.

१

13465

आजाद अन्सारी

टााँ िनडु ब्बा-३, झापा

२

12857

हे मसागर विवमरे

दे उमार्इ -७, र्लाम

ठाकुरप्रसाद / वमत्रादे िी

दे िीप्रसाद

३

10164

वडल्ली खनाल

दे उमार्इ -६, र्लाम

रमेशप्रसाद / र्ल्दन्दरादे िी

राधाकृष्ण

४

10361

प्रे मदास भट्टरार्इ

वसररजङ्घा-२, ताप्ले जुङ्ग

विदु रकुमार / चन्द्रकला

दे िचन्द्र

५

10654

वदपक उप्रे ती

वहवलहाङ-५, पााँ चथर

गंगाप्रसाद / वबवनता

खड् गप्रसाद

६

12216

भल्दक्तप्रसाद मैनाली

वशिसताक्षी-४, झापा

मनप्रसाद / मनमाया

मेदनीप्रसाद

७

12233

दु गाइ प्रसाद लावमछाने

कचनकिल-२, झापा

दे िीप्रसाद / सावबत्रादे िी

(हरर प्रसाद पौडे ल)
शाखा अमिकृ

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

यो.क्र. नं.

बाबु/आिाको नाि

( राजेन्द्र प्रसाद शिाा )
के.प्र.

जाकीर / जिेदा

(सिुान लाल शाक्य)
के.प्र.

बाजेको नाि
तैयि

बलभद्र

(नारायण प्रसाद कोइराला )
उप समचव

नोट :
यस विज्ञापनमा वलल्दखत परीक्षाबाट अन्तिाइ ताइ को लावग छनौट भई अन्तिाइ ताइ मा सल्दम्मवलत भएका उम्मेदिारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ां क सम्बल्दित उम्मेदिारले यो नवतजा
प्रकाशन भएको वमवतले ७ (सा ) वदन पवछ अको ७ (सा ) वदनसम्म आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नइ सवकने व्यहोरा
जानकारी गरार्न्छ ।
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इलाि कायाा लय
०२७-५२००६२, फ्याक्स नं. ०२७-५२१७५५ email: mechi@psc.gov.np
उम्मे दवार मसफाररस सू चना
सूचना नं. २६/०७६-७७
मिम िः २०७६।०९।१३
आयोगको स्थानीय तहको मवज्ञापन नम्बर १०६१२/०७५-७६ (िमहला) प्रशासन से िा, सा.प्र. समूह, चौथो ह, सहायक माग पद सं ख्या १७ (सत्र) का
लावग वलल्दखत परीक्षाबाट अन्तिाइ ताइ को लावग छनौट भएका ६७ (सट् सट्ठी) जना उम्मे दिारहरुको मिम २०७६।०९।०६ दे खख ११ ग ेसम्म सञ्चावलत
अन्तिाइ ताइ मा उपल्दस्थत ३९ (उनन्चालीस) जना उम्मे दिारहरुको वलल्दखत परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तिाइ ताइ समेतको कुल प्राप्ां कका आधारमा
दे हाय बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मे दिारहरूको रोजार्को प्राथवमकताक्रम बमोवजम दे हायको स्थानीय तहहरूमा स्थायी
वनयुल्दक्तको लावग वसफाररश गने गरी मिम २०७६।०९।१३ मा वनणइ य भएको हुाँ दा सम्बल्दित सबैको जानकारीको लावग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
उम्मे दवारको नाि
थर

ठे गाना

१

13150

सु जना राई

दे उमार्इ -७, र्लाम

टे कबहादु र / जशोदा

अवडमान

सा.प्र.

र्लाम न.पा., र्लाम

२

11814

प्रवतमा ररमाल

अजुइ नधारा-९, झापा

डम्बरुबल्लभ / चन्द्रकला नन्दलाल

सा.प्र.

झापा गा.पा., झापा

३

14357

चन्द्रा ने पाल

सूयोदय-११, र्लाम

भल्दक्तप्रसाद / दे िकुमारी

जनकलाल

सा.प्र.

सू योदय न.पा., र्लाम

४

12177

कल्पनादे िी खवतिडा दे उमार्इ -२, र्लाम

हररकृष्ण / र्ल्दन्दरा

जदु नाथ

सा.प्र.

दे उमार्इ न.पा., र्लाम

५

11313

पू वणइ मा महतो

विताइ मोड-८, झापा

नरे श / पािइती

डोरी

सा.प्र.

मार्इ न.पा., र्लाम

६

13932

कोवपला दु लाल

र्लाम-९, र्लाम

िेदप्रसाद / कुलमाया

प्रेमनारायण

सा.प्र.

चुलाचुली गा.पा., र्लाम

७

11509

वबपना से न्दाङ

आठरार्इ वत्रिे णी-२, ताप्लेजुङ्ग काजीमान / झरनादे िी

हकइबहादु र

सा.प्र.

आठरार्इ वत्रिेणी गा.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

८

11188

फूलकुमारी लािती

कुम्मायक-१, पााँ चथर

हकइबहादु र / वदलमाया

अविमान

सा.प्र.

कुम्मायक गा.पा.,
पााँ चथर

९

14482

पु जा न्यौपाने

मार्इ जोगमार्इ -५, र्लाम

रूक्मागत / कौवशला

दामोदर

सा.प्र.

माईजोगमाई गा.पा.,
र्लाम

१०

14477

वबवनताकुमारी शाह

झापा-१, झापा

जयनारायण / झुनादे िी

डोमनलाल

सा.प्र.

सन्दकपुर गा.पा., र्लाम

११

10859

सररता श्रे ष्ठ

मन्थली-५, रामेछाप

भीमबहादु र / रीता

टीकाराम

सा.प्र.

माङसे बुङ गा.पा.,
र्लाम

१२

14413

मेनुका वनरौला

विताइ मोड-८, झापा

नरनाथ / कुल्दन्तमाया

मेिनाथ

सा.प्र.

पावथभरा याङिरक
गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

१३

11976

वसता अवधकारी

हल्दिबारी-३, झापा

जगन्नाथ / विष्णुमाया

दे िीप्रसाद

सा.प्र.

फालेलुंग गा.पा., पााँ चथर

१४

11975

कृष्णादे िी शमाइ

सुन्दरहरै ाँचा-११, मोरङ

वहरानन्द / पवबत्राकुमारी

रिु नाथ

सा.प्र.

तुम्बेहा गा.पा., पााँ चथर

१५

13339

पािइ ता ओडारी प्रसाई दमक-५, झापा

पदमप्रसाद / द्रौपदा

प्रेमप्रसाद

सा.प्र.

मैिाखोला गा.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

१६

12128

र्न्द्रकुमारी िार्बा

वदलबहादु र / विरमाया

लालबहादु र

सा.प्र.

वसवदङ्िा गा.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

जम्मा पेज 8 मध्ये 3

बाजेको नाि

मसफाररस भएको
स्थानीय ह

रोल नं.

वहवलहाङ-१, पााँ चथर

बाबु/आिाको नाि

मसफाररस
सिूह

यो.क्र.नं.

यो.क्र.नं.

रोल नं.

१७

10170

उम्मे दवारको नाि
थर
अवनतादे िी विवमरे

ठे गाना

बाबु/आिाको नाि

मार्इ जोगमार्इ -५, र्लाम

विनोदकुमार / लक्ष्मीदे िी

बाजेको नाि
कणइबहादु र

मसफाररस
सिूह
सा.प्र.

मसफाररस भएको
स्थानीय ह
वमक्वाखोला गा.पा.,
ताप्ले जुङ्ग

वैकखिक योग्य ाक्रििः
उम्मे दवारको नाि
थर

ठे गाना

यो.क्र. नं.

रोल नं.

१

10863

रीतादे िी वनरौला

सूयोदय-८, र्लाम

२

12213

सु यइमाला पन्दाक

वसवदङ्िा-३, ताप्लेजुङ्ग

३

10003

प्रवमला गौतम

गौरादह-९, झापा

४

11614

पु नम मुल्दखया

विताइ मोड-१०, झापा

५

10815

झुमा अवधकारी

बाह्रदशी-२, झापा

६

14430

पद्मा पोखरे ल

कमल-३, झापा

युिराज / शारदा

७

10874

कल्पना बराल

र्लाम-५, र्लाम

होमनाथ / अल्दम्बकादे िी

८

10757

रे वजना चापागार्इ

वफवदम-१२, पााँ चथर

पदमलाल / भवगमाया

वटकाराम

९

12136

मवनिा कोर्राला

भद्रपु र-१, झापा

हररप्रसाद / विमलादे िी

रिीलाल

१०

10856

मेनुका विवमरे

र्लाम-१२, र्लाम

भरतकुमार / वमरादे िी

िेधवनवध

११

13463

आरती गुरागाई

दे उमार्इ -७, र्लाम

श्यामप्रसाद / वबमला

गोपालप्रसाद

१२

11483

वबना बस्नेत

अजुइ नधारा-८, झापा

भीमबहादु र / दे िीमाया

हस्तबहादु र

१३

12310

रावधका तामाङ्ग

दे उमार्इ -८, र्लाम

बमबहादु र / गंगामाया

भीमबहादु र

१४

14271

भू वमका ढकाल

बाह्रदशी-३, झापा

रिु नाथ / वहमादे िी

गोपीकृष्ण

१५

10363

भिानी गुरुङ्ग

मार्इ जोगमार्इ -१, र्लाम

बेनुकुमार / सावित्री

कमलबहादु र

(हरर प्रसाद पौडे ल)
शाखा अमिकृ

बाबु/आिाको नाि

( राजेन्द्र प्रसाद शिाा )
के.प्र.

बाजेको नाि

काशीनाथ / विष्णुमाया

जनकलाल

तेजबहादु र / रे नुका

अम्मरजं ग

चन्द्रकान्त / पोकलादे िी

शमाइ नन्द

श्यामकुमार / चम्प्फा

जहरमान

अग्नीप्रसाद / खगेन्द्रमाया

जगन्नाथ

(सिुान लाल शाक्य)
के.प्र.

चन्द्रप्रसाद
भाष्कर

(नारायण प्रसाद कोइराला )
उप समचव

नोट :
यस विज्ञापनमा वलल्दखत परीक्षाबाट अन्तिाइ ताइ को लावग छनौट भई अन्तिाइ ताइ मा सल्दम्मवलत भएका उम्मेदिारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ां क सम्बल्दित उम्मेदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७
(सा ) वदन पवछ अको ७ (सा ) वदनसम्म आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नइ सवकने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।
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लोक सेिा आयोग

इलाि कायाा लय
०२७-५२००६२, फ्याक्स नं. ०२७-५२१७५५ email: mechi@psc.gov.np
उम्मे दवार मसफाररस सू चना
सू चना नं. २७/०७६-७७
मिम िः २०७६।०९।१३
आयोगको स्थानीय तहको मवज्ञापन नम्बर १०६१३/०७५-७६ (आ.ज.) प्रशासन से िा, सा.प्र., समूह, चौथो ह, सहायक माग पद सं ख्या २ (दु इा) का
लावग वलल्दखत परीक्षाबाट अन्तिाइ ताइ को लावग छनौट भएका १४ (चौि) जना उम्मे दिारहरुको मिम २०७६।०९।०६ दे खख ११ ग ेसम्म सञ्चावलत
अन्तिाइ ताइ मा उपल्दस्थत १२ (बाह्र) जना उम्मेदिारहरु मध्ये वलल्दखत परीक्षा, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तिाइ ताइ समेतको कुल प्राप्ां कका आधारमा दे हाय
बमोवजमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मे दिारहरूको रोजार्को प्राथवमकताक्रम बमोवजम दे हायको स्थानीय तहहरूमा स्थायी वनयु ल्दक्तको
लावग वसफाररश गने गरी मिम २०७६।०९।१३ मा वनणइ य भएको हुाँ दा सम्बल्दित सबैको जानकारीको लावग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१

13165

गोविन्द चे म्प्जोङ

२

11711

सं दीप राई

बाबु/आिाको नाि

बाजेको नाि

मसफाररस
सिूह

मसफाररस भएको
स्थानीय ह

फाल्गुनन्द-५, पााँ चथर

वटकाचन्द्र / मनकुमारी

ललीतबहादु र

सा.प्र.

सू योदय न.पा., र्लाम

दे उमार्इ -७, र्लाम

वचत्रबहादु र / मेनुकादे िी

मनबहादु र

सा.प्र.

मार्इ न.पा., र्लाम

ठे गाना

वैकखिक योग्य ाक्रििः
रोल नं.

१

14374

वबनोद सुब्बा

शवनश्चरे -८, झापा

तारा / ऐतमाया

रत्नध्वज

२

12153

महे न्द्र तामाङ्ग

फाल्गुनन्द-१, पााँ चथर

मनबहादु र / दािा

चन्द्रबहादु र

३

13666

रमेशकुमार वसं ह गनगार्इ

रतु िामार्इ -३, मोरङ

गोपालप्रसाद / कृष्णकुमारी

अवतलाल

(हरर प्रसाद पौडे ल)
शाखा अमिकृ

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

यो.क्र. नं.

बाबु/आिाको नाि

( राजेन्द्र प्रसाद शिाा )
के.प्र.

(सिुान लाल शाक्य)
के.प्र.

बाजेको नाि

(नारायण प्रसाद कोइराला )
उप समचव

नोट :
यस विज्ञापनमा वलल्दखत परीक्षाबाट अन्तिाइ ताइ को लावग छनौट भई अन्तिाइ ताइ मा सल्दम्मवलत भएका उम्मेदिारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ां क सम्बल्दित उम्मेदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७
(सा ) वदन पवछ अको ७ (सा ) वदनसम्म आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नइ सवकने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।
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लोक से िा आयोग

इलाि कायाा लय
०२७-५२००६२, फ्याक्स नं. ०२७-५२१७५५ email: mechi@psc.gov.np
एकिुष्ट योग्य ाक्रि सू ची प्रकाशन गररएको सू चना
सू चना नं. २८/०७६-७७
मिम िः २०७६।०९।१३
आयोगको स्थानीय तहको मवज्ञापन नम्बर १०६११-१०६१३/०७५-७७ (खु ला था सिावे शी) प्रशासन से िा, सा.प्र., ले खा समूह, चौथो ह, सहायक
पदमा स्थायी वनयुल्दक्तका लावग वसफाररस भएका ४८ (अड् चालीस) उम्मे दिारहरूमध्ये वनजहरूले प्राप् गरे को कुल अङ्कको आधारमा विवभन्न स्थानीय
तहमा वसफाररस गररएका उम्मे दिारहरूको एकमुष्ट योग्यताक्रम सू ची दे हायबमोवजम कायम गररएको मिम २०७६।०९।१३ को वनणइयबमोवजम
सम्बल्दित सबैको जानकारीको लावग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
मसफाररश योग्य ाक्रििः
मसफाररस भएको
मव.नं./सिूह (..../०७५७६)

मसफाररस
सिूह

वशिसताक्षी-२, झापा

10611/ खुला

लेखा

मार्इ न.पा., र्लाम

प्रकाश लकार्इ

र्लाम-६, र्लाम

10611/ खुला

सा.प्र.

र्लाम न.पा., र्लाम

13702

चन्द्रा कुमारी पौडे ल

दमक-९, झापा

10611/ खुला

सा.प्र.

दमक न.पा., झापा

४

10387

कल्पना वनरौला

र्लाम-२, र्लाम

10611/ खुला

सा.प्र.

सन्दकपुर गा.पा., र्लाम

५

12234

लक्ष्मीनारायण ताजपुररया वशिसताक्षी-४, झापा

10611/ खुला

सा.प्र.

कमल गा.पा., झापा

६

11735

गौरि ररजाल

मेचीनगर-२, झापा

10611/ खुला

सा.प्र.

कचनकिल गा.पा., झापा

७

13733

मोहन सुब्बा

रोङ-२, र्लाम

10611/ खुला

सा.प्र.

मार्इ न.पा., र्लाम

८

14359

विप्लि विवमरे

बजुइ -५, सुनसरी

10611/ खुला

सा.प्र.

गौरीगंज गा.पा., झापा

९

11906

गणेश बहादु र खत्री

गौरादह-८, झापा

10611/ खुला

सा.प्र.

मार्इ न.पा., र्लाम

१०

10862

युिराज दाहाल

कमल-४, झापा

10611/ खुला

सा.प्र.

झापा गा.पा., झापा

११

14420

पदम पौडे ल

हल्दिबारी-३, झापा

10611/ खुला

सा.प्र.

चुलाचुली गा.पा., र्लाम

१२

12192

शान्तीराम ररमाल

वशिसताक्षी-९, झापा

10611/ खुला

सा.प्र.

चुलाचुली गा.पा., र्लाम

१३

12200

नारायण बस्ने त

कन्कार्इ -३, झापा

10611/ खुला

सा.प्र.

सू योदय न.पा., र्लाम

१४

13659

वबमल अवधकारी

मार्इ -१०, र्लाम

10611/ खुला

सा.प्र.

दे उमार्इ न.पा., र्लाम

१५

13150

सु जना राई

दे उमार्इ -७, र्लाम

10612/ मवहला

सा.प्र.

र्लाम न.पा., र्लाम

१६

12253

विष्णु लावमछाने

कचनकिल-२, झापा

10611/ खुला

सा.प्र.

सू योदय न.पा., र्लाम

१७

12885

वबद्या ढु गेंल

सूयोदय-१, र्लाम

10611/ खुला

सा.प्र.

दे उमार्इ न.पा., र्लाम

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१

14365

प्रविन भण्डारी

२

10075

३

ठे गाना
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मसफाररस भएको स्थानीय ह

मसफाररस भएको
मव.नं./सिूह (..../०७५७६)

मसफाररस
सिूह

मार्इ जोगमार्इ -६, र्लाम

10611/ खुला

सा.प्र.

मार्इ जोगमार्इ गा.पा., र्लाम

जमुना पौडे ल

वपपरावसमरा-४, बारा

10611/ खुला

सा.प्र.

माङ्से बुङ गा.पा., र्लाम

12866

वसजइना खड् का

र्लाम-७, र्लाम

10611/ खुला

सा.प्र.

माङ्से बुङ गा.पा., र्लाम

२१

10016

प्रकाश ढकाल

मोलुङ-१, ओखलढु ङ्गा

10611/ खुला

सा.प्र.

फालेलुंग गा.पा., पााँ चथर

२२

12858

विनोद काकी

फाकफोकथु म-१, र्लाम

10611/ खुला

सा.प्र.

कुम्मायक गा.पा., पााँ चथर

२३

13651

राकेश तुम्वापो

वफवदम-२, पााँ चथर

10611/ खुला

सा.प्र.

तुम्बेहा गा.पा., पााँ चथर

२४

14387

श्रृजना गौतम

बुद्धशाल्दन्त-१, झापा

10611/ खुला

सा.प्र.

पावथभरा याङ्बरक गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

२५

13974

र्न्द्र बजगााँ ई

बुद्धशाल्दन्त-२, झापा

10611/ खुला

सा.प्र.

आठरार्इ वत्रिेणी गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

२६

10854

धजेन्द्र रार्इ

वफवदम-१४, पााँ चथर

10611/ खुला

सा.प्र.

वसवदङ्िा गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

२७

13981

प्रवदप पौडे ल

कचनकिल-४, झापा

10611/ खुला

सा.प्र.

मैिाखोला गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

२८

10775

सन्तोि खनाल

फाकफोकथु म-३, र्लाम

10611/ खुला

सा.प्र.

वमक्वाखोला गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

२९

12159

दे िीप्रसाद चापागार्इ

वफवदम-१२, पााँ चथर

10611/ खुला

सा.प्र.

मैिाखोला गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

३०

12172

वनश्चल गौतम

भन्द्रपुर-१०, झापा

10611/ खुला

सा.प्र.

वसवदङ्िा गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

३१

11814

प्रवतमा ररमाल

अजुइ नधारा-९, झापा

10612/ मवहला

सा.प्र.

झापा गा.पा., झापा

३२

14357

चन्द्रा ने पाल

सूयोदय-११, र्लाम

10612/ मवहला

सा.प्र.

सू योदय न.पा., र्लाम

३३

12177

कल्पनादे िी खवतिडा

दे उमार्इ -२, र्लाम

10612/ मवहला

सा.प्र.

दे उमार्इ न.पा., र्लाम

३४

11313

पू वणइ मा महतो

विताइ मोड-८, झापा

10612/ मवहला

सा.प्र.

मार्इ न.पा., र्लाम

३५

13932

कोवपला दु लाल

र्लाम-९, र्लाम

10612/ मवहला

सा.प्र.

चुलाचुली गा.पा., र्लाम

३६

13165

गोविन्द चे म्प्जोङ

फाल्गुनन्द-५, पााँ चथर

10613/ आ.ज.

सा.प्र.

सू योदय न.पा., र्लाम

३७

11509

वबपना से न्दाङ

आठरार्इ वत्रिे णी-२, ताप्ले जुङ्ग

10612/ मवहला

सा.प्र.

आठरार्इ वत्रिेणी गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

३८

11188

फूलकुमारी लािती

कुम्मायक-१, पााँ चथर

10612/ मवहला

सा.प्र.

कुम्मायक गा.पा., पााँ चथर

३९

11711

सं दीप राई

दे उमार्इ -७, र्लाम

10613/ आ.ज.

सा.प्र.

मार्इ न.पा., र्लाम

४०

14482

पु जा न्यौपाने

मार्इ जोगमार्इ -५, र्लाम

10612/ मवहला

सा.प्र.

माईजोगमाई गा.पा., र्लाम

४१

14477

वबवनताकुमारी शाह

झापा-१, झापा

10612/ मवहला

सा.प्र.

सन्दकपुर गा.पा., र्लाम

४२

10859

सररता श्रे ष्ठ

मन्थली-५, रामेछाप

10612/ मवहला

सा.प्र.

माङसे बुङ गा.पा., र्लाम

४३

14413

मेनुका वनरौला

विताइ मोड-८, झापा

10612/ मवहला

सा.प्र.

पावथभरा याङिरक गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

४४

11976

वसता अवधकारी

हल्दिबारी-३, झापा

10612/ मवहला

सा.प्र.

फालेलुंग गा.पा., पााँ चथर

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१८

13661

तुलसा नेपाल

१९

11420

२०

ठे गाना
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मसफाररस भएको स्थानीय ह

मसफाररस भएको
मव.नं./सिूह (..../०७५७६)

मसफाररस
सिूह

सुन्दरहरै ाँचा-११, मोरङ

10612/ मवहला

सा.प्र.

तुम्बेहा गा.पा., पााँ चथर

पािइता ओडारी प्रसाई

दमक-५, झापा

10612/ मवहला

सा.प्र.

मैिाखोला गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

12128

र्न्द्रकुमारी िार्बा

वहवलहाङ-१, पााँ चथर

10612/ मवहला

सा.प्र.

वसवदङ्िा गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

10170

अवनतादे िी विवमरे

मार्इ जोगमार्इ -५, र्लाम

10612/ मवहला

सा.प्र.

वमक्वाखोला गा.पा., ताप्लेजुङ्ग

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

४५

11975

कृष्णादे िी शमाइ

४६

13339

४७
४८

ठे गाना

मसफाररस भएको स्थानीय ह

पुनश्चः वसफाररस भएका उम्मेदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७६/०९/१४ गते वबहान १०:०० बजेदेल्दख वितरण गररने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।

(हरर प्रसाद पौडे ल)
शाखा अमिकृ

( राजेन्द्र प्रसाद शिाा )
के.प्र.

(सिुान लाल शाक्य)
के.प्र.

(नारायण प्रसाद कोइराला )
उप समचव

नोट :
यस विज्ञापनमा वलल्दखत परीक्षाबाट अन्तिाइ ताइ को लावग छनौट भई अन्तिाइ ताइ मा सल्दम्मवलत भएका उम्मे दिारहरुले प्राप् गरे को कूल प्राप्ां क सम्बल्दित उम्मे दिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७
(सा ) वदन पवछ अको ७ (सा ) वदनसम्म आयोगको Website : www.psc.gov.np/advertise/advertise/user बाट हे नइ सवकने व्यहोरा जानकारी गरार्न्छ ।
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