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िोक सेवा आयोग, दिपायि कायाािय, डोटीको वव.नं. 15508-15512/07४-7५(ििुा तथा सिावेशी), एकीकृत परीक्षा 
प्रणािी अन्तरगत राजपत्र अनवित दितीय शे्रणी, िररिार वा सो सरह (अप्राववलधक) पिको िाग पिसंख्या 23 (तेइस) का िालग 
लिलत २०७५/२/1९ गते सञ्चालित प्रथि चरणको परीक्षािा उत्तीणा भई लिलत २०७५/३/३0 गते सञ्चालित दितीय चरणको 
लिखित परीक्षािा दिपायि केन्रबाट सखम्िलित 291 जना उम्िेिवारहरुिध्ये प्रथि तथा दितीय चरणको परीक्षाको कूि प्राप्तािका 
आधारिा वणाानकु्रि अनसुार िेहायको रोि नं. तथा नाि थर भएका उम्िेिवारहरुिाई िेहायको लिलत र सियिा आयोगको 
दिपायि कायाािय, डोटीिा सञ्चािन हनुे कम््यूटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवातााका िालग छनौट गने लनणाय भएको व्यहोरा 
सम्वखन्धत सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उम्िेिवारहरुिे नेपािी नागररकताको 
प्रिाणपत्र, शैखक्षक योग्यताको प्रिाणपत्रका सक्कि सवहत नक्कि १/१ प्रलत, हािै खिचेको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत, िरिास्त 
फारािको पवहिो पाना २ प्रलत र तेस्रो पाना १ प्रलत भरी प्रवेशपत्र लिई तोवकएको सिय भन्िा १ (एक) घण्टा अगावै अन्तरवाताा 
हनुे कायााियिा उपखस्थत हनुपुने व्यहोरा सिेत यसै सूचनािारा जानकारी गराइएको छ ।  
 

सेवा - न्याय र प्रशासन      सिूह - न्याय, सािान्य प्रशासन र िेिा 
पि - िररिार वा सो सरह     शे्रणी - रा.प.अनं. दितीय 
नलतजा प्रकाशन गने कायाािय - िोक सेवा आयोग, सिेुत कायाािय, वीरेन्रनगर    
 

ववज्ञापन नं.     ......../०७४-७५ 15508 1550९ 15510 15511 15512 
वकलसि  ििुा िवहिा आ.ज. िधेसी अपाङ्ग 
िाग पि संख्या  12 5 3 2 1 
लिखित परीक्षािा सखम्िलित संख्या      291 
अन्तरवातााको िालग छनौट भएको संख्या 18 7 4 1 7 

 
 

क्र.सं. रोि नं. उम्िेिवारको नािथर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको वकलसि 
1.  430029 अिर भण्डारी गोरिबहािरु ठगी ििुा 
2.  430078 आशा रैिोिा गोववन्िलसंह कल्यान िवहिा 
3.  430084 इन्र प्रशाि पाध्याय आशानन्ि िाि ििुा 
4.  430090 इश्वर िेव पन्त कििापलत कृपाराि ििुा, अपाङ्ग 

5.  430101 उपेन्र  न्यौपाने वटकाराि िेवीराि  अपाङ्ग 

6.  430115 उषा कुिारी भाट गोववन्िबहािरु हररलसंह ििुा, िवहिा 
7.  430210 कृष्ण बहािरु बोहरा बहािरु लबर  अपाङ्ग 

8.  430281 गगन लसंह साउि जंगे लडल्िी ििुा, अपाङ्ग 

9.  430383 छत्र वहािरु साउँि सािीभान कािलुसं अपाङ्ग 

10.  430436 खजवन ज्योती पनु गिेु  केविे आ.ज. 
11.  430465 वटका राि भट्ट हररित्त कृपाराि ििुा 
12.  430573 दिपेन्र चौधरी गेिरुाि िसुीराि आ.ज. 
13.  430702 नवराज विी दिपककुिार गगनलसंह ििुा 
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क्र.सं. रोि नं. उम्िेिवारको नािथर बाबकुो नाि बाजेको नाि छनौट भएको वकलसि 
14.  430851 प्रशान्त िालिछाने लडिाराि धन ििुा 
15.  430880 बसन्त वहािरु धानकु कणाबहािरु अजवुा ििुा 
16.  430903 लबरेन्र बहािरु अलधकारी चन्रबहािरु दििबहािरु  ििुा 
17.  431031 िहािेव प्रशाि अवस्थी  लबजयराज बािकृष्ण ििुा 
18.  431133 रघनुन्िन कुिार साह रािप्रसाि जनक िधेशी 
19.  431145 रन्जना के.सी. रोवहतकुिार िलितबहािरु िवहिा 
20.  431249 राि बहािरु भाट ििबहािरु उिै लसं ििुा 
21.  431313 िक्ष्िी िडायत िोती लसह कैिे िवहिा 
22.  431354 िेिनाथ शिाा टोपप्रसाि रुििाि ििुा, अपाङ्ग 

23.  431461 खशिा कुिारी बोगटी  डबिबहािरु जयधन िवहिा 
24.  431472 शेिर चन्र ओझा हररित्त िक्ष्िणित्त ििुा 
25.  431510 संखजव चौधरी िािबहािरु बेझरुाि आ.ज. 
26.  431540 सरस्वती ररजाि गणेशप्रसाि हररप्रसाि ििुा, िवहिा 
27.  431622 सरेुश कुिार कठररया तेतराि िोहरा आ.ज., अपाङ्ग 

28.  431627 सरेुश राज जोशी भवुनचन्र िेववित्त ििुा 
29.  431632 सयुा बहािरु साउि प्रि बैरागी ििुा 
30.  431654 सोलनया भण्डारी भरतलसंह गोपािबहािरु िवहिा 
31.  431706 हेिन्त राज जोशी गोपाि ित्त खचन्तािणी ििुा 

  
छनौट भएका उम्िेिवारहरुको कम््यूटर सीप परीक्षण र अन्तरवाताा कायाक्रि लनम्नानसुार सञ्चािन हनुछे । 

लिलत वणाानकु्रि नं. कम््यूटर सीप परीक्षण हनु ेसिय  अन्तरवाताा हनु ेसिय  

२०७5/0८/10 
1-७ ववहान 8.०० बजे ववहान ११.०० बजे 
८-1३ ववहान 8.30 बजे दिनको 1:00 बजे 

२०७5/0८/11 
1४-1९ ववहान 8.०० बजे ववहान ११.०० बजे 
20-25 ववहान 8.3० बजे दिनको 1:00 बजे 

२०७5/0८/12 26-31 ववहान 8.०० बजे ववहान ११.०० बजे 
रष्टव्य :- 

१. सावाजलनक वविा पना गएिा पलन कम््यूटर सीप परीक्षण र अन्तरवाताा कायाक्रि यथावत सञ्चािन हनेुछ । 

 

 
 
( ववष्णपु्रसाि उपाध्याय ) 

नायव सबु्बा 
( पूणािान शे्रष्ठ ) 

लन.कायाािय प्रििु 

( भरत िनाि ) 

शािा अलधकृत 

 


