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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(िल खत परी ा नितजा काशन शाखा) 

सूचना नं. ४५१ /०७६-७७ अनामनगर, काठमा ौ ं

िमितः–२०७६।१०।१६ 
लोक सेवा आयोग, हेटौडा कायालयबाट थानीय तहको लािग संचािलत देहायका िव ापनमा िलइएको िल खत परी ामा स िलत 
उ ेदवारह  म े वणानु मानुसार देहायका रोल न र तथा नाम थर भएका उ ेदवार उ ीण भई अ वाताको लािग छनौट भएको 

होरा स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना काशन ग रएको छ । छनौट भएका उ ेदवारले देहायको थान, िमित र समयमा 
ने अ वाता िदन आउँदा पासपोट साइजको फोटो २ ित, माणप ह को स ल सिहत न ल २/२ ित, दरखा  फारामको थम 

पाना २/२ ित तथा तृतीय पाना भरी वेशप  िलई तोिकएको समय भ ा १ (एक) घ ा अगावै उप थत नुपनछ । अ वाताका िदन 
सावजिनक िवदा पन गएमा पिन उ  काय म यथावत् स ालन  नेछ । 
 

सेवा,समूहः िश ा, िश ा शासन पदः ािविधक सहायक तहः पाँचौ 
िल.प. स ालन िमितः  २०७६।४।१८ गते नितजा काशन गन कायालयः लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय । 
  

िव ापन नं. ........ ०७५।७६ १२५५८ - - - - - - 

िकिसमः  खुला मिहला आ.ज. मधेसी दिलत अपा  िप. े. 
माग पद सं ाः ३० - - - - - - 

िल.प.मा स िलत सं ा      १२२१ 
अ वाताको लािग छनौट 
भएको सं ा 

४३ - - - - - - 

 

ब. . नं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  ४१०७९२ अ ता भ  इ साद कलाधर खुला 

2.  ४१०८८१ आरती पौडेल सुवेदी िटकाराम एकनारायण खुला 

3.  ४१००९८ उमा िघिमरे िदपक साद कृ ह र खुला 

4.  ४१००९३ उषा गौतम  उद्घव साद ान साद खुला 

5.  ४१०८२२ ओमबहादुर नेपाली  अ रिसंगे मैते खुला 

6.  ४१०३५८ कृ साद ल ाल जग ाथ झ कनाथ खुला 

7.  ४१०९२५ केशबबहादुर महरा मानबहादुर िवरभान खुला 

8.  ४१०९२२ गेहे  े  सुयलाल मोितलाल खुला 

9.  ४१०५९४ डोलमाया तामाङ  लालबहादुर स लिसङ खुला 

10.  ४१०५८५ िदपे  अिधकारी कृ साद देबे साद खुला 

11.  ४१००८७ िदपे  शाह शेरबहादुर अन प खुला 

12.  ४१०७०९ दुगाकुमारी रे ी अग र उदान  खुला 

13.  ४१०१६६ नारायणी खनाल िपता र च बहादुर खुला 

14.  ४१०६५३ िनता पोखरेल क ेल हरीबाबु झय साद खुला 

15.  ४११३८३ िनर न ढकाल ऋिषराम च पाणी खुला 

16.  ४१०७२८ िनलहरी लािमछाने सोम साद खडान  खुला 

17.  ४१००६१ पिव ा पोखरेल होम साद मोहनलाल खुला 

18.  ४११२४२ पासाङ लामा बल िभमबहादुर मानबहादुर खुला 

19.  ४१०५४५ पु राज दुवाडी केशवराज टंकनाथ खुला 
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20.  ४१०२३४ िदप पराजुली  नोबे साद अिन  खुला 

21.  ४१०७०० ाद खितवडा इ साद दयािनिध खुला 

22.  ४११०५२ िबरिजत लामा यो जन पदमबहादुर जयबहादुर खुला 

23.  ४१११५४ भगवती िघिमरे कासीनाथ नरहरी खुला 

24.  ४१०१०७ िभम साद लािमछाने  ह र साद अग र खुला 

25.  ४१०३०७ मिनषा वुढाथोकी छ बहादुर चेतबहादुर खुला 

26.  ४१०८६५ मायाकुमारी ढकाल  च का  ह र साद खुला 

27.  ४११२४७ मुकु  अयाल  ल ी साद हरी साद खुला 

28.  ४१०३८४ य बहादुर े  लालबहादुर न लाल खुला 

29.  ४१०७८५ राजे  े  नारायण शेरबहादुर खुला 

30.  ४१००५६ रामे र पुडासैनी मोती साद हेमद  खुला 

31.  ४११३७५ रताकुमारी ल ाल खड्ग साद खडान  खुला 

32.  ४१००५० ल ण अिधकारी पु षो म धम साद खुला 

33.  ४११४१७ ल ी लािमछाने  जगनाथ धमद  खुला 

34.  ४१०१९५ संजय साद गु ा युगलिकशोर हेमन खुला 

35.  ४१०५९२ स ोष ितम ना िसताराम पुणभ  खुला 

36.  ४१००२३ सरजीत तामाङ ितथबहादुर बलबहादुर खुला 

37.  ४१००३१ स रता रे ी  जनक साद टु नाथ खुला 

38.  ४१०४८३ सरोज ढुवाडी िभम साद ललह र खुला 

39.  ४१०६२१ सिवता देवी िब े र महाराज खुला 

40.  ४१०५६० सिवता पा ेय रवीद  दुगाद  खुला 

41.  ४१०२६८ िसताराम रे ी ल ीका  िचर जीवी खुला 

42.  ४१०२४८ सुरे  िगरी िहमलाल िटकाराम खुला 

43.  ४१००२४ सु ा आचाय सोम साद कृ साद खुला 

पुन ः  रोल नं. ४१०४६४ का उ ेदवारले उ रपु कामा "िक" उ ेख नगरेकोले िनजको उ रपु का र  ग रएको छ ।  
 
अ वाता ने थान, िमित र समयः 
थानः  लोक सेवा आयोग, हेटौडंा कायालय, हेटौडंा । 

ब. . नं. िमित अ वाता काय म  ब. . नं. िमित अ वाता काय म 
१-७ २०७६/११/७ िदनको ११०० बजे  ८-१४ २०७६/११/७ िदनको १०० बजे 

१५-२१ २०७६/११/७ िदनको ३०० बजे  २२-२८ २०७६/११/८ िदनको ११०० बजे 

२९-३५ २०७६/११/८ िदनको १०० बजे  ३६-४३ २०७६/११/८ िदनको ३०० बजे 
 

 

 
(माधव साद ल ाल) (टेक साद पुलामी) (टामलाल पा े ) 

नायब सु ा शाखा अिधकृत उप सिचव 
 

 
 

 


