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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(िल खत परी ा नितजा काशन शाखा) 

सूचना नं. ४५४ /०७६-७७ अनामनगर, काठमा ौ ं

िमितः–२०७६।१०।१७ 
लोक सेवा आयोग, बागलुङ 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 १३५०८ - - - - - - 

िकिसमः  खुला मिहला आ.ज. मधेसी दिलत अपा  िप. े. 
माग पद सं ाः २३ - - - - - - 

िल.प.मा स िलत सं ा       १२५४ 
अ वाताको लािग छनौट 
भएको सं ा 

३५ - - - - - - 

 

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

1.  ५१०६३३ अनीला भुवाजी िभमबहादुर पहलमानिसंह खुला 

2.  ५१०१२५ अमृता पराजुली भोजराज कुलान  खुला 

3.  ५१०६७६ क नादेवी शमा शोभाकर देवीद  खुला 

4.  ५१०२१५ कुलराज िघिमरे ेमलाल िडलाराम खुला 

5.  ५१०७३६ कृ साद सुवेदी रमाका  इ साद खुला 

6.  ५१११३८ ामराज सुबेदी िटका साद पु षो म खुला 

7.  ५१०२८९ गीता नेपाल एकनाराएण रंगनाथ खुला 

8.  ५११३६२ थाने र शमा पौडेल  िब ु साद उमा  खुला 

9.  ५१०२६६ िदनेश भुसाल अन लाल तु ीराम खुला 

10.  ५१०११५ िदपक शमा तुलाराम पदमलाल खुला 

11.  ५१०३२८ देवी रजाल िड ी साद भिवद  खुला 

12.  ५१११६८ नहे बहादुर े ी  टु ानाथ पशुपित खुला 

13.  ५११२३३ नारायण ढंुगाना रामच  च द  खुला 

14.  ५१०२३७ नारायण साद गौतम कृितनाथ देिव साद खुला 

15.  ५१०८३१ पु ा थापा ओमबहादुर मनबहादुर खुला 

16.  ५१०१११ पूणबहादुर घत  भिवलाल दलबहादुर खुला 

17.  ५१०९७७ काशबहादुर े ी धनबहादुर िडलबहादुर खुला 

18.  ५१०९१६ म जु आचाय मदनकुमार देिवराम खुला 

19.  ५११३३० मनकुमारी िसंजाली तुलबहादुर भ बहादुर खुला 



पाना नं. ~ 2 ~ 
 

20.  ५१११०९ मनुदेवी शमा िड ी साद भिवद  खुला 

21.  ५१०३०१ मुना शमा अ ण िचर ीवी खुला 

22.  ५१०४४८ मेखबहादुर घत  े ी खमबहादुर जगतबहादुर खुला 

23.  ५११०६८ युवराज शमा नृपलाल िशवद  खुला 

24.  ५१०३८७ रमा उचै शेरबहादुर दलबहादुर खुला 

25.  ५१०७८२ राधादेवी शमा  रमाका  न लाल खुला 

26.  ५१०७९४ िव ु साद ौपाने रखीराम पदमपानी खुला 

27.  ५१०३१४ िव ु साद पैनी ादाकुमार मोितलाल खुला 

28.  ५१०९१५ शुिसल अिधकारी तुलिस साद बलभ  खुला 

29.  ५१०१७७ ीधर रे ी ल नारायण रतनद  खुला 

30.  ५१०५१८ सरला सापकोटा राम साद खडान  खुला 

31.  ५११०४० सिवताकुमारी के.सी. पौडेल जगतबहादुर समबहादुर खुला 

32.  ५१००२४ सुकदेवी गबुजा िडलिवर िडलबहादुर खुला 

33.  ५११३२९ सु रबहादुर ख ी े ी तेजबहादुर खड्गबहादुर खुला 

34.  ५१०३७८ सुरेश रमाल खेमराज रामच  खुला 

35.  ५१०५२९ ाने काश सापकोटा तु ीराम शेरलाल खुला 

पुन ः  रोल नं. ५११३५२ र ५११३७६ 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, बागलुङ कायालय, बागलुङ । 

ब. . नं. िमित अ वाता काय म  ब. . नं. िमित अ वाता काय म 
१-७ २०७६/११/१२ िदनको ११०० बजे  ८-१४ २०७६/११/१२ िदनको १०० बजे 

१५-२१ २०७६/११/१३ िदनको ११०० बजे  २२-२८ २०७६/११/१३ िदनको १०० बजे 
२९-३५ २०७६/११/१४ िदनको ११०० बजे  - - - 

 

 

 
(िनलक  शमा) (टेक साद पुलामी) (टामलाल पा े ) 
शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत उप सिचव 

 
 
 
 


