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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(िल खत परी ा नितजा काशन शाखा) 

सूचना नं. ४५९ /०७६-७७ अनामनगर, काठमा ौ ं

िमितः–२०७६।१०।१७ 
लोक सेवा आयोग, िदपायल 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 १५८०७ - - - - - - 

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

िल.प.मा स िलत सं ा      २४३१ 
अ वाताको लािग छनौट 
भएको सं ा 

४८ - - - - - - 

 

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

1.  ७७२४७७ अमृतकुमार ओली कबीराम िबरबहादुर खुला 

2.  ७७२४२४ कमलबहादुर ाडा साइमले मल खुला 

3.  ७७००८३ करनबहादुर खाती तुले खडकिस खुला 

4.  ७७११५८ गणेशबहादुर पौडेल िमनबहादुर िदलबहादुर खुला 

5.  ७७२९४० च  ऐर खड्गिसं लालिसं खुला 

6.  ७७०१०३ च बहादुर कु जेडा िडलबहादुर महािवर खुला 

7.  ७७२१४८ च ाकुमारी चौहान मानबहादुर जैभाने खुला 

8.  ७७१२२५ चेतराज िवनाडी खेमराज िनलक  खुला 

9.  ७७२१४५ जगतबहादुर रावल नरबहादुर दानबहादुर खुला 

10.  ७७०९३१ जनकराज भ  रामलाल कािश साद खुला 

11.  ७७१२८२ जयराज जैशी  देिवराम च देव खुला 

12.  ७७२७९४ जयराज ौपाने लाल साद महा साद खुला 

13.  ७७२६९४ जुनेशबहादुर चलाउने  जयबहादुर मोहनलाल खुला 

14.  ७७२०३८ झंकर साद खनाल साद िड ी साद खुला 

15.  ७७१४५९ झापुकुमारी पेला  रामिसंह हरीिसंह खुला 

16.  ७७००५६ िटकाराम ओली  साक  मनिवर खुला 

17.  ७७०११४ टेकबहादुर साउद धनबहादुर दलबहादुर खुला 

18.  ७७१२८५ ड बहादुर थापा जवरिसं देवु खुला 

19.  ७७११८२ तारािसं वडला मानबहादुर लालिवर खुला 
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20.  ७७२७९५ तेजबहादुर ऐर तुलाराम नरभान खुला 

21.  ७७०१३९ िदपकबहादुर भ ारी डबलबहादुर नरबहादुर खुला 

22.  ७७१२०३ िदपे  िज.सी. िकमबहादुर कुलबहादुर खुला 

23.  ७७१६६२ िदपे  िब  िबरबहादुर महािबर खुला 

24.  ७७१७६४ िदिलपकुमार सैथवार च का शंकर खुला 

25.  ७७२०५० दीपक शाही भुपे बहादुर खडकबहादुर खुला 

26.  ७७०३३४ देबराज जोशी िब ुद  रामद  खुला 

27.  ७७११६९ देवे  नाथ धुन गोिप खुला 

28.  ७७०३३० नरबहादुर धामी करे जंगे खुला 

29.  ७७२६८३ निवन ओझा पान  महादेव खुला 

30.  ७७०२८२ पदमिसं िव  लालिसं च िसं खुला 

31.  ७७०१२७ पृथुराज जोशी  धमराज कृ द  खुला 

32.  ७७२९३९ ेमबहादुर साउद गंगाराम लाले खुला 

33.  ७७०९६८ बस राज जोशी राघव कृ ान  खुला 

34.  ७७११२२ िबनाकुमारी पौडेल  युवराज िड ीराज खुला 

35.  ७७०७९० मदनराज जोशी िबरभ  दुबले खुला 

36.  ७७२५९६ राजकुमार खड्का रंगे गोपाले खुला 

37.  ७७०३३५ राजे साद भ  ह रद  िकडा खुला 

38.  ७७००११ राम नाथ जोिग का चे खुला 

39.  ७७१०६५ रामबहादुर कटुवाल िद ी च े खुला 

40.  ७७१९४० रोजी िसंह गणेशबहादुर कतकबहादुर खुला 

41.  ७७०२०५ ल ण जा ी जयबहादुर िवरिजत खुला 

42.  ७७१२८१ िविनता खड्का माझी कृ बहादुर उदयराम खुला 

43.  ७७०३३२ िववेक देउवा खड्कबहादुर रामिसं खुला 

44.  ७७२७७६ िव काश कोईराला  जयराज च देव खुला 

45.  ७७०८८० शेरबहादुर काक  भान जोगी खुला 

46.  ७७२३३९ सुरेशबहादुर रावल लिछमन मनिवर खुला 

47.  ७७१५७७ ह र  उपा ाय धन जय राम साद खुला 

48.  ७७०९२६ िह तबहादुर भ ारी ेमबहादुर फिकरे खुला 

पुन ः रोल नं. ७७१४६९, ७७१५०३, ७७१५६६, ७७२३७३ र ७७३०२५ 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, िदपायल कायालय, िदपायल । 

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 २०७६/११/१२ िदनको ३०० बजे  २२-२८ २०७६/११/१३ िदनको ११०० बजे 
२९-३५ २०७६/११/१३ िदनको १०० बजे  ३६-४२ २०७६/११/१३ िदनको ३०० बजे 
४३-४८ २०७६/११/१४ िदनको ११०० बजे  - - - 

 

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

 


