
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ५२९ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।०२ 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  उपप्रबिक (टेिीकम) तह/शे्रणी: नि ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।१९ र २० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ६८/०७४-७५  

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः - - १ - - - - 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः               १७    

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः - - ३ - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  8 गौरव थैब ववष्णपु्रसाद तीथथप्रसाद आ .ज.  

2.  12 नारायणप्रसाद कुसी आसबहादरु दसलाल आ .ज.  

3.  15 पदमराज गरुुङ्ग रामबहादरु मानबहादरु आ .ज.  

 

 
..................... 
(रुकु शमाथ पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयथप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ५४८ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।२१ 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  टेलिकम इलिलनयर (इिेक्ट्र ोलनक्स एण्ड 

कमु्यलनकेशन) 

  तह/शे्रणी: सात ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।२२ र २३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ६९/०७४-७५  

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः ८ २ १ १ १ १ १ 

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः ५१३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ११ ४ ४ १० २ १ २ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  54 अनमतकुमार झा ध्रवुदेव रुद्रनारायण मधेसी 

2.  536 कुनालकुमार नमश्र कमलाकान्त ठदनेश खलुा, मधेसी 

3.  388 गजेन्द्र स्याङ् तान माइतनसं धननसं आ .ज.  

4.  397 गणेशकुमार राय ठदपककुमार देवनारायण खलुा, मधेसी 

5.  405 नगता गरुुङ्ग सम्मरबहादरु नाखे महहला, आ .ज.  

6.  290 चन्द्रभशुनप्रसाद साह हवन्देलाल फहकरा खलुा, मधेसी 

7.  356 ठदनेश ररजाल खेमनाथ चन्द्रकान्त खलुा 

8.  370 ठदपेन्द्रप्रसाद रौननयार हरेन्द्रप्रसाद असफी खलुा, मधेसी 

9.  337 नधरेन्द्रकुमार साह सत्यनारायण यगुेश्वर मधेसी 

10.  786 प्रतापचन्द्र पौडेल चण्डीप्रसाद नारनदत्त खलुा 

11.  778 प्रशान्त साह प्रठदपकुमार हवश्वनाथप्रसाद मधेसी 

12.  244 नबनोद महजजन बाबकुाजी हहरालाल आ .ज.  

13.  559 मदनमोहनकुमार दास कामेश्वर ठदपनारायण दनलत 

14.  602 मनोजकुमार यादव राजहकशोर जगुेश्वर खलुा, मधेसी 

15.  836 रचना कणज अशोककुमार हकशोरीकान्त महहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

16.  922 रखमम ज्ञवाली रामजीप्रसाद लोकनाथ महहला 

17.  845 राजन साह तेली अननरुद जोरग मधेसी 

18.  847 राजनकुमार चौरनसया बलरामप्रसाद ताराप्रसाद खलुा, मधेसी 

19.  956 रोशनीकुमारी झा कमलकान्त गंगाधर महहला 

20.  541 लक्ष्मण वेल्वासे थानेश्वर हहमलाल अपाङ्ग 

21.  539 लनलत शे्रष्ठ हररकुमार धननारायण आ .ज.  

22.  201 हवदरु वाग्ले रमेशचन्द्र देवीप्रसाद खलुा 

23.  1142 शभुाष मेहरा चनु ु बनवारी दनलत 

24.  1245 सरेुन्द्र खड् का कृष्णराज टेकमाननसंह खलुा 

25.  1250 सरेुश भण्डारी रुमकान्त शानलकराम खलुा 

26.  433 हेमन्त बोहोरा अजुजन जयालाल हप .क्षे.  

27.  441 ह्रदयप्रसाद रेग्मी धमजराज लक्ष्मीराज हप .क्षे.  

द्रष्टब्य:- रोल नं. ३५९ का उमेदवारले बस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा "हक" उल्लेख नगरेकोले ननजको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको । 

 

 

 
..................... 
(रुकु शमाज पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयजप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ५५२ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।२२ 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  टेलिकम इलिलनयर (इिेखरि कि)   तह/शे्रणी: सात ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।२२ र २४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ७०/०७४-७५  

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः २ - १ - - - - 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः                         ९१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ - ३ - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  1339 अननल लामा मानबहादरु खजतबहादरु आ .ज.  

2.  1351 आशतुोषकुमार झा अशोककुमार महेश्वर खलुा 

3.  1406 धनजीत तामाङ्ग अष्टमान मानबहादरु आ .ज.  

4.  1468 ननकास नमश्र ठदयोचन्द्र जनक खलुा 

5.  1472 ननरज कँडेल कृष्णप्रसाद देवीदत्त खलुा 

6.  1526 समर बररया राजेन्द्र हररबहादरु खलुा, आ .ज.  

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ५५३ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।२२ 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  टेलिकम इलिलनयर(कम्प्यूटर) तह/शे्रणी: सात ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।२२ र २५ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ७१/०७४-७५  

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

िाग पद संख्ाः ३ १ १ १ - - - 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः १५६    

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ५ ६ ४ ५ - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  1654 एवन वाग्ले कृष्णबहादरु मोनतलाल खलुा 

2.  1707 दमन बखरीया लालरुाम गंगाराम आ .ज.  

3.  1815 नगीनाकुमारी चौधरी जवाहरलाल अनिुालाल महहला, मधेसी 

4.  1814 नहवन काउचा यामबहादरु चन्द्रबहादरु आ .ज.  

5.  1832 नपेृन्द्र झा राजीवकुमार सरेुन्द्र मधेसी 

6.  1877 प्रोनमशा नमश्रा राकेशकुमार कहपलदेव महहला, मधेसी 

7.  1939 रोशन शमाा सहजनारायण रामबहादरु मधेसी 

8.  1657 वसन्द्तकुमार झा शम्भनुारायण तेजनारायण मधेसी 

9.  2067 वैस्नवी साउद प्रकाशलाल लालबहादरु खलुा, महहला 

10.  1992 श्रीराम खाईत ु नारायणप्रसाद नारायणभक्त आ .ज.  

11.  2033 सनुनता महजान अहकल गणेश महहला, आ .ज.  

12.  2035 सपु्रभा रेग्मी शैलेन्द्र सकुदेव खलुा, महहला 

13.  2054 सवुनबाब ुबास्तोला लक्ष्मण हिकाराम खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

14.  2052 सखुस्मता शमाा खचरखिवी  तारानाथ खलुा, महहला 
रष्ट्रब्य: रोल नं. १९८४ का उमेदवारले बस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा "हक" उल्लेख नगरेकोले ननजको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको । 

 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ५२७ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।०१ 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक िेिा अलधकृत तह/शे्रणी: छैठ ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन, िेिा 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।२५ र २६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ७२/०७४-७५  

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः ९५      

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ २ - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  2 अचतुकुमार ओझा खेशबहादरु मानबहादरु खलुा 

2.  142 केशव वव .सी.  कृष्णबहादरु इन्द्रबहादरु खलुा 

3.  172 नववन शमाा पौडेल नमनप्रसाद रत्नाखर खलुा 

4.  199 प्रनतमा शाही लालबहादरु जयबहादरु मवहला 

5.  193 प्रभा भट्टराई गणेशकुमार पदमलाल मवहला 

6.  338 ववशाल कावका  लालबहादरु चन्द्रबहादरु खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ५२८ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।०१ 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक प्रशासलकय अलधकृत तह/शे्रणी: छैठ ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।२५ र २७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ७३/०७४-७५  

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः १ - - १ - - - 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः २०१    

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ - - ३ - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  390 आखशशकुमार गपु्ता जगदीश सजुलुाल मधेसी 

2.  527 कमल खत्री रनबहादरु पदमबहादरु खलुा 

3.  534 कामेश्वरलाल पंनडत नबहारी दशै मधेसी 

4.  626 ननसु ुमहतो झगरु महेशी मधेसी 

5.  662 पषु्कर कोइराला केदारप्रसाद नललानाथ खलुा 

6.  582 मञ्जु अनधकारी हेमनाथ नरभपुाल खलुा 

7.  562 लोकेन्द्र भण्डारी मनवीर टीकाराम खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमा ुपौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयपु्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ५५४ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।२४ 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक  तह/शे्रणी: च ौंथो सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।२९ र ३० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः   ७४/०७४-७५  

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः १२ ३ ३ २ १ १ - 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः २५६५  

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १६ १२ ८ ७ ३ ३ - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  459 अननता काफ्ले डम्बरप्रसाद गोपालप्रसाद खलुा, महहला 

2.  443 अननता भण्डारी इन्द्रप्रसाद यमलाल खलुा, महहला 

3.  720 अरुण पाखिन जसबहादरु अहहमान आ .ज.  

4.  661 अर्चना न्द्यौपान े यज्ञप्रसाद अग्नीप्रसाद खलुा, महहला 

5.  666 अर्चनाकुमारी झा लालर्न्द्र कपलेश्वर महहला, मधेसी 

6.  715 अपचणा के .सी.  इश्वरकुमार कृष्णबहादरु खलुा, महहला 

7.  9796 उमेश ज्ञवाली  शानलग्राम जागेश्वर खलुा 

8.  2509 गणेश नड .सी.  नतलकबहादरु खड् कु खलुा 

9.  2521 गणेश शमाच तलुसीराम प्रमेलाल खलुा 

10.  2659 गीता शमाच केशवराज पनुाराम खलुा, महहला 

11.  2592 गौतम पोिले टेकनाथ नडल्लीराम अपाङ्ग 

12.  2027 देबानन्द्द पासवान नथनुी जगतलाल दनलत 

13.  1927 देवका नतखम्सना नन्द्दकुमार वेदनाथ महहला 

14.  4889 नहवन भण्डारी कृष्णप्रसाद हहमलाल अपाङ्ग 

15.  5168 ननपेन्द्र शे्रष्ठ हररमान गोहवन्द्दमान आ .ज.  



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर िावुको नाि िाजेको नाि छनौट सिूह 

16.  6207 पषु्पा ढकाल देवराज कृष्णराज महहला 

17.  5825 प्रल्हाद सनुार कृष्णबहादरु हस्तबहादरु दनलत 

18.  989 बर्ाच धामी शेरनसंह माननसंह महहला 

19.  963 बलराम शे्रष्ठ श्यामनारायण शकु्रनारायण खलुा, आ .ज.  

20.  940 बालगोपाल गपु्ता गोवधचन ननबरराम मधेसी 

21.  1676 नबष्ण ुमरुाउ अमररस रामर्ररत्र मधेसी 

22.  1152 नभम थापा वीरकट्टामगर दलबहादरु ठदलबहादरु खलुा, आ .ज.  

23.  6929 रञ्जु फुयाल ननरकुमार बमचलाल खलुा, महहला 

24.  6582 राकेश ओझा अरुणकुमार सत्यानन्द्द खलुा, मधेसी 

25.  6517 राजेशप्रसाद र्ौधरी रामप्रसाद लालपु्रसाद आ .ज.  

26.  6334 रानधका खनाल झपेन्द्रप्रसाद खडीलाल महहला 

27.  6639 रामभरोर् यादव मदन मौजे मधेसी 

28.  4035 लक्ष्मेश्वरकुमार पासवान साध ु ननभे दनलत 

29.  1009 वसन्द्त अयाचल तोलराज खजवनारायण खलुा 

30.  1018 वसन्द्त परुी कृष्ण नारायण खलुा 

31.  1341 हवकास गैरे गोहवन्द्द तारापनत खलुा 

32.  1284 हवद्यानन्द्द यादव देवनारायण मौजे खलुा, मधेसी 

33.  1403 हवमला आर्ायच यज्ञप्रसाद उदयराज अपाङ्ग 

34.  7748 संनगता शे्रष्ठ हहराबाब ु श्रीमान आ .ज.  

35.  7771 सननसनारायण शे्रष्ठ सत्यनारायण नारायणकृष्ण आ .ज.  

36.  7634 सम्झना शमाच धनप्रसाद मकुननसंह महहला, आ .ज.  

37.  8121 सरोज मखुखया रामबाब ु जगठदप मधेसी 
 

 
..................... 
(रुकु शमाच पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयचप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखर्व 
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