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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(िल खत परी ा नितजा काशन शाखा) 

सूचना नं. ४५७ /०७६-७७ अनामनगर, काठमा ौ ं

िमितः–२०७६।१०।१७ 
लोक सेवा आयोग, सुखत 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 १४८५८ - - - - - - 

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

िल.प.मा स िलत सं ा      ४४८६ 
अ वाताको लािग छनौट 
भएको सं ा 

५१ - - - - - - 

 

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

1.  ६५०१४३ इ ा कंडेल िहमलाल ह रद  खुला 

2.  ६५००१० उमेशजंङ काक  इ बहादुर अइव े खुला 

3.  ६५०६७७ ऐनबहादुर शाही िव बहादुर रणबहादुर खुला 

4.  ६५००९६ कृ साद आचाय ितलक साद टेकराज खुला 

5.  ६५२९४५ कृ बहादुर वली उदयबहादुर लालबहादुर खुला 

6.  ६५०६८४ केशरबहादुर वली  सुरबहादुर परिवर खुला 

7.  ६५२९५४ खेमराज शाही ेमबहादुर धनबहादुर खुला 

8.  ६५२००९ खोमराज का े न राम उमान  खुला 

9.  ६५२५८७ गणेश का े ा रलाल य राज खुला 

10.  ६५४००२ गणेशबहादुर रावत महे बहादुर बहादुर खुला 

11.  ६५१९७३ ग रमा ब ेत टोपबहादुर कणबहादुर खुला 

12.  ६५४१४६ गोपालबहादुर बानीया कािशराम बले खुला 

13.  ६५४२५७ गोिव साद गौतम िनलमणी ेम साद खुला 

14.  ६५०६२४ च ाकुमारी बुढामगर ोितलाल सेते खुला 

15.  ६५०२८७ िच बहादुर वली पदमे नदे खुला 

16.  ६५४७६९ चेतना थापा ह बहादुर च बहादुर खुला 

17.  ६५०५८० जनकबहादुर शाह ह रबहादुर लोकबहादुर खुला 

18.  ६५१५४० िटकाजंग ओली अितराम नदु खुला 

19.  ६५२८९१ टेकबहादुर थापा ितथबहादुर बमबहादुर खुला 
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20.  ६५०४५९ टेकबहादुर नेपाली रठे गंगाराम खुला 

21.  ६५४५१५ टोपबहादुर नेपाली िदलबहादुर जहरिसंह खुला 

22.  ६५१७५९ ितलक के.सी. गोपीलाल अमरिसंह खुला 

23.  ६५२५७५ तुलसी के.सी. नकुलबहादुर गंगा साद खुला 

24.  ६५४६११ तु राम पौडेल टेकनारायण ई लाल खुला 

25.  ६५००११ थाने र जैसी गंगाराम नैने खुला 

26.  ६५३१४२ िदपककुमार खनाल धमराज देिवभ  खुला 

27.  ६५०८३३ िदपे कुमार िसंह  खड्गिसंह िव िसंह खुला 

28.  ६५०५७८ देवे बहादुर कठायत पदमबहादुर रितमान खुला 

29.  ६५२२६१ धनबहादुर ख ी  भीमबहादुर बहादुर खुला 

30.  ६५४३२१ धिनराम शमा रिवलाल िव ु साद खुला 

31.  ६५२४६४ धुवाकुमारी थापा सुयबहादुर न वीर खुला 

32.  ६५४३१० नरे कुमार काक  खड्कबहादुर भ बहादुर खुला 

33.  ६५०५५३ नारायण साद ढकाल दुगा साद कुलान  खुला 

34.  ६५१६११ ने बहादुर थापा सजन तुले खुला 

35.  ६५२२३४ पराम पा े कण साद गंगाराम खुला 

36.  ६५०१४१ पूण मा च   िव  ह र खुला 

37.  ६५४१९७ ेमबहादुर थापा  देिवराम भािगराम खुला 

38.  ७२००३१ िभमबहादुर थापा प बहादुर न बहादुर खुला 

39.  ६५०१३८ मनद  ढकाल बि रे च खर खुला 

40.  ६५२६९५ मनबहादुर गौतम  हकबहादुर नाथ खुला 

41.  ६५०१०८ म  राज बुढा धनबहादुर हीर खुला 

42.  ६५४१५८ रमेशकुमार आचाय कलाधर अग र खुला 

43.  ६५००९३ लोके  बुढा केरिसङ िवरे खुला 

44.  ६५०६१८ वस ाकुमारी बुढा कालुराम जयकृ  खुला 

45.  ६५००३७ िशव साद गौतम गंगा साद तुलाराम खुला 

46.  ६५४२२० िशविसंह पुन कािम धनिसंह खुला 

47.  ६५४३१४ स ोष साद का े कृ साद िललाराम खुला 

48.  ६५४५४३ समीर बुढा पुणबहादुर तु ी खुला 

49.  ६५०५९६ सुरे बहादुर भ ारी टेकबहादुर िललबहादुर खुला 

50.  ६५४२२९ सूयलाल पा े  बालान  मिनराम खुला 

51.  ६५१४४४ िहरा ओली  रेशमबहादुर साक खुला 

पुन ः  रोल नं. ६५०२४८, ६५०७६४, ६५०९७५, ६५१४७२, ६५१४९८, ६५२४८४, ६५२४८७, ६५२८१२, ६५२९००, ६५२९०८, ६५२९९२, 
६५३२२१, ६५३२३१, ६५३२४०, ६५३३९४, ६५३४२१, ६५४११९, ६५४५३२, ६५४७९१, ६५४७९२ र ६५५१५८ का उ ेदवारले 
उ रपु कामा "िक" उ ेख नगरेकोले िनजको उ रपु का र  ग रएको छ ।  
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अ वाता ने थान, िमित र समयः 
थानः  लोक सेवा आयोग, सुखत कायालय, सुखत । 

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  ४९-५१ २०७६/११/१४ िदनको १०० बजे 

 

 

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

 

 
 

 


