
लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 1 ~ 

 

सूचना नं. ६१/२०७९-८०                 मिम िः-२०७९।०७।२३ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापननं. १५७०२/०७७–७८ (खुला)  नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ना.स.ुवा सो 

सरह पदको िाग पद संख्या १२ (बाह्र) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका २६ (छमववस) जना 

उम्िेदवारहरुको मिम  २०७९।०७।२०-२२ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  २६ (छमववस) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  

परीक्षाको प्राप्ताङ्क, कम््यटुर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय 

बिोमजि योग्य ाक्रि कायिहुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गन ेगरी मिम  २०७९।०७।२३ िा 

मनणाय भएको हुुँदा सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररश योग्यताक्रम 

 

 

यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम 
बाजेको 

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ ८३०४६९ परेुन्र मवष्ट 
 परशरुाि-८, 

डडेल्धरुा 
प्रकाश/जानकीदवेी िोहनदवे 

श्री आन् ररक राजथव कायाालय, 

कञ्चनपरु 

२ ७७००३१ मसद्धराज जोशी 
 चौरपाटी-४, 

अछाि 
नारायणप्रसाद/गगंादवेी चन्रदवे 

श्री समि भन्सार कायाालय, 

कैलाली 

३ ८३०२५८ 
मस ाराि 

बढुािोकी 
 लङ्ुरी-६, रोल्पा हुकुिबहादरु/बल्धरा  ुलारत् न 

श्री समि भन्सार कायाालय, 

कैलाली 

४ ७७१७३० 
डम्बर बहादरु 

िह ारा 
भैरवी-१, दलेैि मिरबहादरु/कौमशलादवेी रत् नबहादरु 

श्री आन् ररक राजथव कायाालय, 

कैलाली 

५ ८३००३७ मदवाकर भट्ट जोरायल-४, डोटी भोजराज/भगीरिी बमरदि 
श्री आन् ररक राजथव कायाालय, 

कैलाली 

६ ८३०२२९ 
अशोक मसंह 

साउद 

बेलौरी-५, 

कञ्चनपरु 
महक्ि मसह/नन्दादवेी मवश् वमसंह 

श्री आन् ररक राजथव कायाालय, 

कैलाली 

७ ८३४१२५ 
मकरण कुिारी 

बोहरा 
िष्टा-१, बझाङ्ग जोगबहादरु/केददुवेी गोरे 

श्री करदा ा सेवा कायाालय, 

लम्की, कैलाली 

८ ८३०१७० 
मिि बहादरु 

िड्का 
डडुवा-५, बाुँके महरालाल/जानकीकुिारी मबनाराि 

श्री आन् ररक राजथव कायाालय, 

डडेल्धरुा 

९ ७७१०७१ महरािणी जोशी 
 वमडिामलका-७, 

बाजरुा 
मललाराज/गगंादवेी दयाराि 

श्री करदा ा सेवा कायाालय, 

अछाि 

१० ७७०२१३ 
जीवन कुिार 

जोशी 
िलारा-३, बझाङ्ग गणशेराज/राजि ीदवेी वासदुवे 

श्री आन् ररक राजथव कायाालय, 

डडेल्धरुा 

११ ७७१६४६ 
मबर बहादरु 

ठगनु्ना 

 परशरुाि-९, 

डडेल्धरुा 
परिले/चन्रा िनवुा 

श्री करदा ा सेवा कायाालय, 

डोटी 

१२ ८३२०७४ हररश काकी 
 मभिदि-१५, 

कञ्चनपरु 
काशीमसंह/मस ादवेी कृपामसंह 

श्री आन् ररक राजथव कायाालय, 

डडेल्धरुा 



लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 2 ~ 

 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ८३२२२२ कृष्ण पाठक के.आई.मसं.-४, डोटी मशद्धराज/दगुाादवेी डम्िरनाि 

२ ८३००२५ पदिराज अवथिी शकु्लाफाुँटा-७, कञ्चनपरु कृष्णदि/महरा दासी 

३ ७७०९६३ मशवराज रेग्िी छमवस पामिभरेा-१, बझाङ्ग केशवराज/कन् रीदवेी गंगाराि 

४ ७७१८४० पारसिणी जोशी शैल्यमशिर-८, दाचुाला रािदि/िाधवी गोमवन्दबल्लव 

५ ८३२१४७ कृष्णानन्द भट्ट गौररगगंा-५, कैलाली धिाराज/यसोधा रघनुाि 

६ ८३०४७१ पदि राज भट्ट पाटन-७, बै डी लक्ष्िीदि/जिनुा धिाानन्द 

७ ८३२२१९ नारायण ररजाल भैरवी-४, दलेैि नररप्रसाद/मवष्णकुला िडानन्द 

८ ८३००८६ प्रमवण कुिार शाही  घते्िा-३, रुकुि पमिि नरमसंह/भरी नरु 

९ ७७००३७ सयुा बहादरु साउद  मिवेणी-४, बाजरुा प्रि/औलादवेी बैरागी 

१० ८३००९८ नीर मबक्रि मसंह मभिदि-१३, कञ्चनपरु जनकबहादरु/मबथनादवेी मसद्ध ु

११ ८३२३८० भर  आचाया  धनगढी-१, कैलाली बालकृष्ण/पावा ी बमुद्धसागर 

१२ ८३३७१५ सन् ोष िापा  लमम्कचहुा-१, कैलाली जयबहादरु/दधुादवेी जसे 

 

 

अस्थायी सचूी :- 

अ.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ ८३१३४१ थानेश्वर शर्ाा शशवप्रसाद  नारायण 

 

नोट:-    िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेद्वारहरुले प्राप्त गरेको कूलप्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेद्वारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगकोwebsite: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/userबाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
 
       .........................            .............................    ............................ 

 (मनरोज बथन े) (उदयराज भट्टराई)     (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

शाखा अदधकृत  केन्रीय प्रदतदनदध  दन. कायाालय प्रमुख 

 
 

 

  

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 3 ~ 

 

सूचना नं. ६२/२०७९-८०                 मिम िः-२०७९।०७।२३ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापननं. १५७०३/०७७–७८ (मदहला)  नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ना.स.ुवा 

सो सरह पदको िाग पद संख्या ४ (चार) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका १० (दश) जना 

उम्िेदवारहरुको मिम  २०७९।०७।२०-२२ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  १० (दश) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  

परीक्षाको प्राप्ताङ्क, कम््यटुर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय 

बिोमजि योग्य ाक्रि कायिहुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गन ेगरी मिम  २०७९।०७।२३ िा 

मनणाय भएको हुुँदा सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररश योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ८३२४६० यशोदा सापकोटा  गौरीगंगा-८, कैलाली कमवप्रसाद/रत्नाकुिारी दवेीराि 

२ ८३०५३९ रोशना अमधकारी  गौरीगंगा-४, कैलाली रोिनाि/ििरुा प्रिानन्द 

३ ८३०१५७  ुलसी चौधरी गोदावरी-६, कैलाली म लकराि/कृष्णादवेी फरहारी 

४ ८३३५२७ रामधका चौधरी  बेलौरी-५, कञ्चनपरु प्रदशेी/कुकरर जगुलाल 

 

 

नोट:-     िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेद्वारहरुले प्राप्त गरेको कूलप्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेद्वारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगकोwebsite: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/userबाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
 

 

       .........................            .............................    ............................ 

 (मनरोज बथन े) (उदयराज भट्टराई)     (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

शाखा अदधकृत  केन्रीय प्रदतदनदध  दन. कायाालय प्रमुख 

यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना 
बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ ८३२९३२ सामविी अवथिी 
 कृष्णपरु-४, 

कञ्चनपरु 
िमनदि/पदिादवेी परिानन्द 

श्री आन् ररक राजथव कायाालय, 

कैलाली 

२ ८३०३२५ नमि ा जोशी 
मभिदि-२, 

कञ्चनपरु 
किलापम /मग ा केशवदि 

श्री समि भन्सार कायाालय, 

कैलाली 

३ ८३०५७५ पावा ी जोशी लेकि-३, दाचुाला िदनराज/गोि ीदवेी िनोरि 
श्री आन् ररक राजथव कायाालय, 

डडेल्धरुा 

४ ८३०१३७ लक्ष्िी चन्द 
 मभिदि-४, 

कञ्चनपरु 
शेरबहादरु/शामन्  रम चन्र 

श्री आन् ररक राजथव कायाालय, 

कञ्चनपरु 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 4 ~ 

 

सूचना नं. ६३/२०७९-८०                 मिम िः-२०७९।०७।२३ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापननं. १५७०४/०७७–७८ (आ.ज.)  नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ना.स.ुवा 

सो सरह पदको िाग पद संख्या ३ (तीन) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका ७ (सा ) जना उम्िेदवारहरुको 

मिम  २०७९।०७।२०-२२ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  ७ (सा ) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  परीक्षाको प्राप्ताङ्क, 

कम््यटुर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय बिोमजि योग्य ाक्रि 

कायिहुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिम  २०७९।०७।२३ िा मनणाय भएको हुुँदा 

सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररश योग्यताक्रम 

 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ८३१४६४ िनोज कुिार चौधरी  जोशीपरु-३, कैलाली मभिलुाल/दिुनीदवेी रोइना 

२ ८३३७२१ मवनोद पनु िगर  भेरी-५, जाजरकोट मडल्लीबहादरु/मलला मवरजंग 

३ ८३००८८ महिाल डंगौरा  मभिदि-१९, कञ्चनपरु धमनप्रसाद/िानि ी महरालाल 

४ ८३३५२७ रामधका चौधरी  बेलौरी-५, कञ्चनपरु प्रदशेी/कुकरर जगुलाल 

 

 

नोट:-     िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेद्वारहरुले प्राप्त गरेको कूलप्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेद्वारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगकोwebsite: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/userबाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
 
       .........................            .............................    ............................ 

 (मनरोज बथन े) (उदयराज भट्टराई)     (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

शाखा अदधकृत  केन्रीय प्रदतदनदध  दन. कायाालय प्रमुख 

यो.क्र.नं रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम 
बाजेको 

नाम 

दसफाररस भएको 

कायाालय 

१ ८३००५१ म लक बहादरु रोका घोरामह-१७, दाङ भपुबहादरु/हररकला मिसन 
श्री आन् ररक राजथव 

कायाालय, कैलाली 

२ ८३४०६९ घनश्याि िारु कोहलपरु-१२, बाुँके हरीप्रसाद/छेदानी बच्च ु
श्री आन् ररक राजथव 

कायाालय, कञ्चनपरु 

३. ७७१७८२ लायक राि चौधरी 
 कोटा ुल्सीपरु-८, 

कैलाली 
कुकुलाल/जगनीदवेी बदुराि 

श्री करदा ा सेवा कायाालय, 

डोटी 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 5 ~ 

 

सूचना नं. ६४/२०७९-८०                मिम िः-२०७९।०७।२३ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापननं. १५७०५/०७७–७८ (मधेशी)  नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ना.स.ुवा 

सो सरह पदको िाग पद संख्या २ (िुई) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका ५ (पाुँच) जना उम्िेदवारहरुको 

मिम  २०७९।०७।२०-२२ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  ५ (पाुँच) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  परीक्षाको प्राप्ताङ्क, 

कम््यटुर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय बिोमजि योग्य ाक्रि 

कायिहुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिम  २०७९।०७।२३ िा मनणाय भएको हुुँदा 

सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररश योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ८३०२९४ समचन्र राय यादव  िलंगवा-२, सलााही पकुार/नैनकुिारी मवलास 

२ ८३४३१६ धिेन्र कुिार साह  ेली बौमििाई-९, रौ हट दयुोधन/शोमसलादवेी गणशे 

 

 

नोट:-     िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेद्वारहरुले प्राप्त गरेको कूलप्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेद्वारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगकोwebsite: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/userबाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
 
       .........................            .............................    ............................ 

 (मनरोज बथन े) (उदयराज भट्टराई)     (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

शाखा अदधकृत  केन्रीय प्रदतदनदध  दन. कायाालय प्रमुख 
  

यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम 
बाजेको 

नाम 

दसफाररस भएको 

कायाालय 

१ ८३०२३९ प्रकाश कुिार ठाकुर 
लक्ष्िीमनयाुँ-७, 

धनषुा 
अरुणकान् /मवभादवेी नरेश 

श्री आन् ररक राजथव 

कायाालय, डडेल्धरुा 

२ ८३००७८ पशपुम  यादव 
राजगढ-२, 

सप्तरी 
यगुेश् वर/उमिालादवेी मस ाराि 

श्री करदा ा सेवा कायाालय, 

अछाि 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 6 ~ 

 

सूचना नं. ६५/२०७९-८०                 मिम िः-२०७९।०७।२३ 

 दसफाररस सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापननं. १५७०६/०७७–७८ (िदलत)  नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व सिहू,  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ना.स.ुवा 

सो सरह पदको िाग पद संख्या १ (एक) का लामग मलमि  परीक्षाबाट अन् वाा ााका लामग छनौट भएका ४ (चार) जना उम्िेदवारहरुको 

मिम  २०७९।०७।२०-२२ ग े संचालन भएको अन् वाा ाािा उपमथि  ४ (चार) जना उम्िेदवारहरुको मलमि  परीक्षाको प्राप्ताङ्क, 

कम््यटुर सीप परीक्षणको प्राप्ताङ्क र अन् वाा ााको औष  अङ्क सिे को कुल प्राप्ताङ्कका आधारिा दहेाय बिोमजि योग्य ाक्रि 

कायिहुन आएकोले थिायी मनयमुिको लामग दहेायको कायाालयिा मसफाररस गने गरी मिम  २०७९।०७।२३ िा मनणाय भएको हुुँदा 

सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररश योग्यताक्रम 

 

बैकदपपक उम्मेिवार :- 
 

बै.यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ८३११४२ कृष्ण मब.क. लम्कीचहुा-६, कैलाली डम्बर/मििादवेी रािप्रसाद 

२ ८३२६९० मवकास सनुार िलारा-९, बझाङ्ग  बलु/भजुी मकथन े

३ ७७०२१४ चन्रप्रकाश नपेाली टालेगाुँउ-६, जाजरकोट जगे/धनरुपा गाुँचो 

 

 

नोट:-     िामि उल्लेमि  मवज्ञापनिा मलमि  परीक्षाबाट अन् वा ााका लामग छनौट भई अन् वाा ाािा समम्िमल  भएका उम्िेद्वारहरुले प्राप्त गरेको कूलप्राप्ताङ्क सम्बमन्ध  

उम्िेद्वारले यो नम जा प्रकाशन भएको मिम ले ७ मदन पमछ अको ७ मदनसम्ि आयोगकोwebsite: www.psc.gov.np/advertise/ 

advertise/userबाट हनेा समकने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। 
 
 
 
       .........................            .............................    ............................ 

 (मनरोज बथन े) (उदयराज भट्टराई)     (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

शाखा अदधकृत  केन्रीय प्रदतदनदध  दन. कायाालय प्रमुख 

  

यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर ठेगाना 
बाबु/आमाको 

नाम 

बाजेको 

नाम 
दसफाररस भएको कायाालय 

१ ७७००४९ रािबहादरु मब.क. िंगलसेन-७, अछाि काले/धौरी धाङ्रे 
श्री करदा ा सेवा कायाालय, 

लम्की, कैलाली 

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


लोक सेवा आयोग 

  

  दिपायल कायाालय 
 राजपुर, डोटी  

 

पाना नं.~ 7 ~ 

 

सूचना नं. ६६/२०७९-८०                 मिम िः-२०७९।०७।२३ 

एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना 

यस कायाालयको दवज्ञापननं. १५७०२/०७७–७८ (खुला), १५७०३/०७७–७८ (मदहला), १५७०४/०७७–७८ (आ.ज), १५७०५/०७७–७८ 

(मधेसी) र १५७०६/०७७–७८ (िदलत) नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समुह सिहू, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ना.स ुवा सो सरह पदिा मिम  

२०७९।०७।२३ िा मनयमुिका लामग मसफाररस भएका उम्िदेवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारिा दहेाय बिोमजिको एकिषु्ठ 

योग्य ाक्रि कायि भएकोले सम्बमन्ध  सबैको जानकारीको लामग मिम  २०७९।०७।२३ को मनणायानसुार यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

दसफाररश योग्यताक्रम 
 

यो.क्र.नं. रोल नं. नाम, थर दसफाररस भएको दवज्ञापन न.ं खुला/समावेशी दसफाररस भएको सेवा/समूह 

१ ८३०४६९ परेुन्र मवष्ट १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, राजथव 

२ ७७००३१ मसद्धराज जोशी १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, राजथव 

३ ८३०२५८ मस ाराि बढुािोकी १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, राजथव 

४ ७७१७३० डम्बर बहादरु िह ारा १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, राजथव 

५ ८३००३७ मदवाकर भट्ट १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, राजथव 

६ ८३०२२९ अशोक मसंह साउद १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, राजथव 

७ ८३४१२५ मकरण कुिारी बोहरा १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, राजथव 

८ ८३०१७० मिि बहादरु िड्का १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, राजथव 

९ ७७१०७१ महरािणी जोशी १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, राजथव 

१० ७७०२१३ जीवन कुिार जोशी १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, राजथव 

११ ७७१६४६ मबर बहादरु ठगनु्ना १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, राजथव 

१२ ८३२०७४ हररश काकी १५७०२/०७७–७८ िलुा प्रशासन, राजथव 

१३ ८३२९३२ सामविी अवथिी १५७०३/०७७–७८ िमहला प्रशासन, राजथव 

१४ ८३००५१ म लक बहादरु रोका १५७०४/०७७–७८ आ.ज. प्रशासन, राजथव 

१५ ८३४०६९ घनश्याि िारु १५७०४/०७७–७८ आ.ज. प्रशासन, राजथव 

१६ ८३०२३९ प्रकाश कुिार ठाकुर १५७०५/०७७–७८ िधेशी प्रशासन, राजथव 

१७ ८३००७८ पशपुम  यादव १५७०५/०७७–७८ िधेशी प्रशासन, राजथव 

१८ ८३०३२५ नमि ा जोशी १५७०३/०७७–७८ िमहला प्रशासन, राजथव 

१९ ८३०५७५ पावा ी जोशी १५७०३/०७७–७८ िमहला प्रशासन, राजथव 

२० ७७१७८२ लायक राि चौधरी १५७०४/०७७–७८ आ.ज. प्रशासन, राजथव 

२१ ७७००४९ रािबहादरु मब.क. १५७०६/०७७–७८ दमल  प्रशासन, राजथव 

२२ ८३०१३७ लक्ष्िी चन्द १५७०३/०७७–७८ िमहला प्रशासन, राजथव 

  

       

     .........................            .............................    ............................ 

 (मनरोज बथन े) (उदयराज भट्टराई)     (ज्ञानेन्र पराजलुी) 

शाखा अदधकृत  केन्रीय प्रदतदनदध  दन. कायाालय प्रमुख 

 


