
प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. १४१/०७९-८०, समसत: २०७९/०८/१५ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. २२८/०७७-७८ (खुला), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह (अप्राविवधक), 

प्रशासन सेिा, लेखा समूह, सहायक पााँच ाँ पदका लावग माग पद सङ्या २६ (छब्बिस) को वमवत २०७९/०७/१९ गते 

देब्बख २०७९/०७/२१ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपब्बस्थत उमे्मदिार सङ्या ५६ (छपन्न) को वलब्बखत परीक्षा र 

अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको 

प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०८/१५ गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुब्बिको लावग वनम्न कायागलयमा 

वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बब्बित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो. 

क्र.  

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

ससफाररस 

गररएको 

समूह 

ससफाररस गररएको 

कायाालय 
नाम, थर ठेगाना 

१ ५२०८ 
सरोज गोपाल 

वड.सी. 
बागच र-१, सल्यान 

डम्बर बहादुर 

वड.सी. 
खुमराज डााँगी लेखा 

खैरहनी 

नगरपावलका, 

वचतिन 

२ ३११० 
वमलन प्रसाद 

न्य पाने जैसी 
छतारा-८, बाजुरा चन्द्र जैसी मवण जैसी लेखा 

खवनयाबास 

गाउाँपावलका, धावदङ्ग 

३ ९१८ बस     न्त  बुढाथोकी राजापुर-४, बवदगया 
चन्द्र बहादुर 

बुढाथोकी 

गजु  

बुढाथोकी 
लेखा 

भरतपुर 

महानगरपावलका, 

वचतिन 

४ १११५ ब्बखम बहादुर वबक गरायला-४, रुकुम उवदराम  कामी मनवबर  कामी लेखा 

भरतपुर 

महानगरपावलका, 

वचतिन 

५ ५१७७ जय प्रसाद पाणे्ड 
मुवसकोट-८, रुकुम 

(पविम भाग) 

टेक बहादुर 

पाणे्ड 

दुगाग प्रसाद 

पाणे्ड 
लेखा 

भरतपुर 

महानगरपावलका, 

वचतिन 

६ ३१५९ कन्हाई  वमश्र 
धनक ल-७, 

सलागही 
वबनोद वमश्र सुरत वमश्र लेखा 

भरतपुर 

महानगरपावलका, 

वचतिन 

७ ११६९ प्रकाश  कोइराला 
नारायण न.पा.-३, 

दैलेख 

सदानन्द 

कोइराला 

ग रीशङ्कर 

कोइराला 
लेखा 

खानीखोला 

गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

८ २२१७ राजु  बेल्वासे 
बुङ्दी-६, 

कवपलिसु्त 

मोवत लाल 

बेल्वासे 

गङ्गा राम 

बेल्वासे 
लेखा 

भरतपुर 

महानगरपावलका, 

वचतिन 

९ ६६९१ राधा  ढकाल 
पेताकोट-५, 

स्याङ्जा 

तारा प्रसाद 

ढकाल 
गंगाधर ढकाल लेखा 

तारकेश्वर 

गाउाँपावलका, 

नुिाकोट 

१० १८३६ विज्ञ राज पन्थी 
ठुलापोखरा-२, 

अघागखााँची 

शमु्भ प्रसाद 

उपाध्याय 

इन्द्रमवण 

उपाध्याय 
लेखा 

भरतपुर 

महानगरपावलका, 

वचतिन 
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यो. 

क्र.  

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

ससफाररस 

गररएको 

समूह 

ससफाररस गररएको 

कायाालय 
नाम, थर ठेगाना 

११ २९९८ अब्बिता  वबडारी 
हेट ाँडा-११, 

मकिानपुर 

वसताराम  

वबडारी 

हरर प्रसाद 

वबडारी 
लेखा 

बाह्रवबसे 

नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

१२ ३६६९ वचरवििी  थापा 
अिलपराजुल-२, 

दैलेख 
बहादुर थापा विरमान थापा लेखा 

जुगल गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

१३ ५८८१ संजीि प्रसाद यादि ग र-१, र तहट 
वसताराम राय 

यादि 

विशुनदयाल 

राय यादि 
लेखा 

सूयगगढी 

गाउाँपावलका, 

नुिाकोट 

१४ ३८३० धमग लाल शमाग धापा-८, जुम्ला कृष्णभि शमाग 
ओम नाथ 

शमाग 
लेखा 

मेलम्ची 

नगरपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

१५ ३४७३ अवनशा  अवधकारी 
सब्बिखकग -५, 

अघागखााँची 

चन्द्रमवण 

अवधकारी 

खुमानन्द 

अवधकारी 
लेखा 

भोटेकोशी 

गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 

१६ ७२५४ 
प्रकाश बहादुर 

पातली 
बंुगल-११, बझाङ्ग 

विर बहादुर 

पातली 

राम वसंह 

पातली 
आ.ले.प. 

भरतपुर 

महानगरपावलका, 

वचतिन 

१७ २८३८ वतलक  चापागाई 
रजहर-१, 

निलपरासी 

लक्ष्मीपवत 

चापागाईं 

खडानन्द 

चापागाईं 
आ.ले.प. 

खवनयाबास 

गाउाँपावलका, धावदङ्ग 

१८ ३०३८ पे्रम लाल भुसाल 
बााँझकटेरी-९, 

गुल्मी 

वशबलाल 

भुषाल 

पुनाराम 

भुषाल 
आ.ले.प. 

गजुरी गाउाँपावलका, 

धावदङ्ग 

१९ १९९६ इन्दीरा  अवधकारी 
हवटया-२, 

मकिानपुर 

रामप्रसाद 

अवधकारी 

पे्रम सुन्दर 

अवधकारी 
आ.ले.प. 

भीमफेदी 

गाउाँपावलका, 

मकिानपुर 

२० ३२४९ वतलक  सुबेदी हलिार-२, दाङ 
तारा प्रसाद 

सुिेदी 

अनन्तराज 

सुिेदी 
आ.ले.प. 

सूयगगढी 

गाउाँपावलका, 

नुिाकोट 

२१ १४७१ 
कृष्ण बहादुर 

कटुिाल 
वमवथला-७, धनुषा 

खड्ग बहादुर 

कटुिाल 

रत्न बहादुर 

कटुिाल 
आ.ले.प. 

सुनापवत 

गाउाँपावलका, 

रामेछाप 

२२ २८५३ विवपन  रोका 
डाडागाउ-८, 

खोटाङ 
वकरण रोका 

गणेश बहादुर 

रोका 
आ.ले.प. 

खााँडादेिी 

गाउाँपावलका, 

रामेछाप 

२३ २११५ हेमन्त  न्य पाने छतारा-८, बाजुरा अम्मा दत्त जैशी मवणराम जैशी आ.ले.प. 

महाभारत 

गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२४ १२६७ प्रकाश  वज.सी. 
िाङ्गमरोट-९, 

पू्यठान 

रामबहादुर 

वज.सी. 

लवलतबहादुर 

वज.सी. 
आ.ले.प. 

गोसाइगकुण्ड 

गाउाँपावलका, रसुिा 

२५ ७४२८ खकेन्द्र  थापा 
ठााँटीकााँध-२, 

दैलेख 
गगने थापा पदे्म थापा आ.ले.प. 

खानीखोला 

गाउाँपावलका, 

काभे्रपलाञ्चोक 

२६ ५४७३ सविि  खनाल 
विजयखकग -३, 

खोटाङ्ग 

रमेश कुमार 

खनाल 

दत्तराम 

खनाल 
आ.ले.प. 

भोटेकोशी 

गाउाँपावलका, 

वसिुपाल्चोक 
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बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम, थर ठेगाना 

१ ६७३६ मनोज  सापकोटा मनहरी-८, मकिानपुर नोकानाथ सापकोटा खगनाथ सापकोटा 

२ ३६०० मनोज  सुबेदी िीरेन्द्रनगर-३, वचतिन पदम प्रसाद सुबेदी पशुपती प्रसाद सुबेदी 

३ ५७३१ समुन्द्र  न्य पाने फुकोट-७, कावलकोट विशाखर न्य पाने जयमवण न्य पाने 

४ ७५३४ सुरेन्द्र राज खवतिडा जब्दी-६, सलागही युिराज खवतिडा रामेश्वर खवतिडा 

५ २६८ हरर प्रसाद पन्थी रेसुङ्गा-४, गुल्मी टीकाराम पन्थी चुडामवण पन्थी 

६ ६६६५ गंगा  वतमब्बिना मकिानपुरगढी-३, मकिानपुर इमानाथ वतमब्बिना दण्डपावण वतमब्बिना 

७ ५५९६ वनराजन  वतिारी शुक्रनगर-३, वचतिन डोलराज वतिारी याम नाथ वतिारी 

 

अस्थायी सूची : 

क्र.स. रोल नं. उमे्मदवारको नाम, थर बाबुको नाम बाजेको नाम 

१ २७४८ मनोज  वतिारी महेश्वर वतिारी बल बहादुर वतिारी 

२ ३५९१ केसर मान रोकाय कणगिीर रोकाया बालु रोकाया 

३ २२७३ सन्जय  शे्रष्ठ पिगत कुमार शे्रष्ठ भिानी प्रसाद शे्रष्ठ 

४ ४६६१ चुडा  खत्री भिानी शंकर खत्री भैरि बहादुर खत्री 

५ २९६१ वकरण कुमार वनर ला काली प्रसाद वनर ला धनपवत  वनर ला 

६ ३३५५ वगता  भुसाल वतलाराम भुषाल नररशोर भुषाल 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ) 

                                                                                                

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/०८/२१ गते वदनको १२:०० बजे पवछ वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलब्बखत परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छन ट भई अन्तिागतागमा सब्बम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बब्बित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७(सात) वदन पवछ अको ७(सात) 

वदनसम्म आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेनग सवकने व्यहोरा जानकारी 

गराइन्छ ॰ 
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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. १४२/०७९-८०, समसत: २०७९/०८/१५ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. २२९/०७७-७८ (मसहला), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह (अप्राविवधक), 

प्रशासन सेिा, लेखा समूह, सहायक पााँच ाँ पदका लावग माग पद सङ्या १ (एक) को वमवत २०७९/०७/१९ गते देब्बख 

२०७९/०७/२१ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपब्बस्थत उमे्मदिार सङ्या १२ (बाह्र) को वलब्बखत परीक्षा र 

अन्तिागताग समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको 

प्राथवमकताक्रमका आधारमा वमवत २०७९/०८/१५ गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुब्बिको लावग वनम्न कायागलयमा 

वसफाररस गररएको व्यहोरा सम्बब्बित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

ससफाररस 

गररएको 

समूह 

ससफाररस गररएको 

कायाालय 
नाम, थर ठेगाना 

१ ३३५५ वगता  भुसाल 
सालझण्डी-५, 

रुपने्दही 

वतलाराम 

भुषाल 
नररशोर भुषाल लेखा 

भरतपुर महानगरपावलका, 

वचतिन 
 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम, थर ठेगाना 

१ ६६६५ गंगा  वतमब्बिना मकिानपुरगढी-३, मकिानपुर इमानाथ वतमब्बिना दण्डपावण वतमब्बिना 

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ) 

                                                                                                

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/०८/२१ गते वदनको १२:०० बजे पवछ वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलब्बखत परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छन ट भई अन्तिागतागमा सब्बम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बब्बित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७(सात) वदन पवछ अको ७(सात) 

वदनसम्म आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेनग सवकने व्यहोरा जानकारी 

गराइन्छ ॰ 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. १४३/०७९-८०, समसत: २०७९/०८/१५ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. २३०/०७७-७८ (आ.ज.), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह (अप्राविवधक), 

प्रशासन सेिा, लेखा समूह, सहायक पााँच ाँ पदका लावग माग पद सङ्या १ (एक) को वमवत २०७९/०७/१९ गते देब्बख 

२०७९/०७/२१ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपब्बस्थत उमे्मदिार सङ्या १३ (तेह्र) को वलब्बखत परीक्षा र अन्तिागताग 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्राथवमकताक्रमका 

आधारमा वमवत २०७९/०८/१५ गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुब्बिको लावग वनम्न कायागलयमा वसफाररस गररएको 

व्यहोरा सम्बब्बित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो.क्र. 

नं. 

रोल 

नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

ससफाररस 

गररएको 

समूह 

ससफाररस गररएको 

कायाालय 
नाम, थर ठेगाना 

१ ४९४१ सवमता  लामा हेट ाँडा-९, मकिानपुर वजत बहादुर तामाङ्ग बहादुर  वसङ लेखा 

भरतपुर 

महानगरपावलका, 

वचतिन 

 

बैकल्पिक सूची : 

क्र.स. रोल नं. 
उमे्मदवारको  

बाबुको नाम बाजेको नाम 
नाम, थर ठेगाना 

१ २३१ सब्बन्दप  शे्रष्ठ रुपाकोट मझुिागढी-४, खोटाङ टंक बहादुर शे्रष्ठ टीका बहादुर शे्रष्ठ 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ) 

                                                                                                

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/०८/२१ गते वदनको १२:०० बजे पवछ वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलब्बखत परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छन ट भई अन्तिागतागमा सब्बम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बब्बित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७(सात) वदन पवछ अको ७(सात) 

वदनसम्म आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेनग सवकने व्यहोरा जानकारी 

गराइन्छ ॰ 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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उमे्मदवार ससफाररस गररएको सूचना 

सूचना नं. १४४/०७९-८०, समसत: २०७९/०८/१५ 

 

आयोगको सवज्ञापन नं. २३१/०७७-७८ (मधेसी), स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ तह (अप्राविवधक), 

प्रशासन सेिा, लेखा समूह, सहायक पााँच ाँ पदका लावग माग पद सङ्या १ (एक) को वमवत २०७९/०७/१९ गते देब्बख 

२०७९/०७/२१ गतेसम्म वलइएको अन्तिागतागमा उपब्बस्थत उमे्मदिार सङ्या ५ (पााँच) को वलब्बखत परीक्षा र अन्तिागताग 

समेतको कुल प्राप्ताङ्कको योगबाट देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले रोजाइको प्राथवमकताक्रमका 

आधारमा वमवत २०७९/०८/१३ गतेको वनणगयानुसार स्थायी वनयुब्बिको लावग वनम्न कायागलयमा वसफाररस गररएको 

व्यहोरा सम्बब्बित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ॰ 

ससफाररस योग्यताक्रम सूची : 

यो.क्र. 

नं. 
रोल नं. 

उमे्मदवारको  
बाबुको नाम बाजेको नाम 

ससफाररस 

गररएको 

समूह 

ससफाररस 

गररएको 

कायाालय नाम, थर ठेगाना 

१ ४६८७ गजेन्द्र कुमार शाह सोनी 
वबतीप्रष्टोका-६, 

र तहट 
कमल शाह सोनार वबगा शाह सोनार लेखा 

भरतपुर 

महानगरपावलका, 

वचतिन 

 

 

 

_________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

____________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ) 

                                                                                                

नोट :  

१. वसफाररस भएका उमे्मदिारहरूको वसफाररस पत्र वमवत २०७९/०८/२१ गते वदनको १२:०० बजे पवछ वदइने छ॰  

२. यस विज्ञापनमा वलब्बखत परीक्षाबाट अन्तिागतागको लावग छन ट भई अन्तिागतागमा सब्बम्मवलत भएका उमे्मदिारहरूले प्राप्त 

गरेको कूल प्राप्ताङ्क सम्बब्बित उमे्मदिारले यो नवतजा प्रकाशन भएको वमवतले ७(सात) वदन पवछ अको ७(सात) 

वदनसम्म आयोगको Website: https://spsc.bagamati.gov.np/published-result बाट हेनग सवकने व्यहोरा जानकारी 

गराइन्छ ॰ 



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची 

सूचना नं. १४५/०७९-८०, समसत २०७९/०८/१५ 

 

आयोगको विज्ञापन नं. २२८-२३२/०७७-७८ (खुला/समािेशी), प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तगगत, सहायकस्तर पााँच ाँ 

तह (अप्राविवधक), प्रशासन सेिा, लेखा समूह, सहायक पााँच ाँ पदको स्थायी वनयुिीको लावग वसफाररस भएका 

उमे्मदिारहरूले प्राप्त गरेको कूल अङ्कको आधारमा वमवत २०७९/०८/१५ गतेको वनणगयानुसार देहाय बमोवजमको 

एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बब्बित सबैको जानकारीको लावग प्रकाशन गररएको छ ॰ 

एकमूष्ट योग्यताक्रम सूची : 

ए.यो. 

क्र.नं. 
रोल नं.  उमे्मदिारको नाम, थर समूह 

छन ट भएका खुला/ 

समािेशी समूह 
कैवफयत 

१ ५२०८ सरोज गोपाल वड.सी. लेखा खुला   

२ ३११० वमलन प्रसाद न्य पाने जैसी लेखा खुला   

३ ९१८ बस     न्त  बुढाथोकी लेखा खुला   

४ १११५ ब्बखम बहादुर वबक लेखा खुला   

५ ५१७७ जय प्रसाद पाणे्ड लेखा खुला   

६ ३१५९ कन्हाई  वमश्र लेखा खुला   

७ ११६९ प्रकाश  कोइराला लेखा खुला   

८ २२१७ राजु  बेल्वासे लेखा खुला   

९ ६६९१ राधा  ढकाल लेखा खुला   

१० १८३६ विज्ञ राज पन्थी लेखा खुला   

११ २९९८ अब्बिता  वबडारी लेखा खुला   

१२ ३६६९ वचरवििी  थापा लेखा खुला   

१३ ५८८१ संजीि प्रसाद यादि लेखा खुला   

१४ ३८३० धमग लाल शमाग लेखा खुला   

१५ ३४७३ अवनशा  अवधकारी लेखा खुला   



प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश, हेट ौँडा 

(अन्तवााताा तथा ससफाररस शाखा) 
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ए.यो. 

क्र.नं. 
रोल नं.  उमे्मदिारको नाम, थर समूह 

छन ट भएका खुला/ 

समािेशी समूह 
कैवफयत 

१६ ७२५४ प्रकाश बहादुर पातली आ.ले.प. खुला   

१७ २८३८ वतलक  चापागाई आ.ले.प. खुला   

१८ ३०३८ पे्रम लाल भुसाल आ.ले.प. खुला   

१९ १९९६ इन्दीरा  अवधकारी आ.ले.प. खुला   

२० ३२४९ वतलक  सुबेदी आ.ले.प. खुला   

२१ १४७१ कृष्ण बहादुर कटुिाल आ.ले.प. खुला   

२२ २८५३ विवपन  रोका आ.ले.प. खुला   

२३ २११५ हेमन्त  न्य पाने आ.ले.प. खुला   

२४ १२६७ प्रकाश  वज.सी. आ.ले.प. खुला   

२५ ७४२८ खकेन्द्र  थापा आ.ले.प. खुला   

२६ ५४७३ सविि  खनाल आ.ले.प. खुला   

२७ ३३५५ वगता  भुसाल लेखा मवहला   

२८ ४९४१ सवमता  लामा लेखा आ.ज.   

२९ ४६८७ गजेन्द्र कुमार शाह सोनी लेखा मधेसी   

 

 

 

 
 

_____________________ 

वकशोर जोशी 

(अवधकृत छैठ ाँ) 

__________________ 

पदम ओझा 

(अवधकृत सात ) 

_____________________ 

श्रीराम पुडासैनी 

(अवधकृत आठ ) 

                                

                                                                 

 


