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लोक सेवा आयोग 

  

सुर ा िनकाय तथा संगिठत सं था महाशाखा 
 (िल खत परी ा नितजा काशन शाखा) 

सूचना नं. १०७ /०७७-७८ अनामनगर, काठमाडौ ं

म तः–२०७८।०३।३१ 

नेपाल हरीको यस आयोगबाट िलइएको िल खत परी ाको देहायको िव ापनमा स िलत उ ेदवारह  म े 
वणानु मानुसार देहायका रोल न र तथा नाम थर भएका उ ेदवारह  उ ीण भएको होरा स त सबैको 
जानकारीको लािग यो सूचना काशन ग रएको छ । साथै अ  काय मको लािग स त िनकायमा स क रा नु न 
अनुरोध छ । 

 

पदः   ािविधक हरी जवान  सेवा/समूहः   ािविधक, हातहितयार 

िल.प.स ालन िमितः  २०७७।०८। २०  नितजा काशन गन कायालयः  लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय  
 

िब ापन न रः  १०/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) 

िकिसमः  खुला अमर/अश  हरी 
प रवार 

म हला आ.ज. मधेसी द लत प. े. 

माग पद सं ाः  ३ - - १ १ १ - 

िल.प.मा स िलत सं ाः  २२७ (ए ककृत पर ा) 

छनौट भएको सं ा १३ - - 4 5 २ - 
 

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

1=  18502 अिभनेश कुमार राउत ाम सु र  फौदार   मधेसी 

2=  49004 अमर बहादुर कटुवाल राम बहादुर  जय बहादुर  खुला 

3=  49008 अजुन नेपाली ितलक बहादुर  लाल बहादुर   दिलत 

4=  60001 कमल राज देवकोटा गोिवराम  जयलाल  खुला 

5=  39548 गणेश महत  ाम बहादुर  िशव बहादुर  खुला 

6=  39550 गोपाल िव.क. ेम बहादुर  फुस बहादुर  खुला 

7=  28002 छ  रा ोटी  बल बहादुर  जंगले   आ.ज. 

8=  28001 िनरोज भ ारी  मान बहादुर  िदल बहादुर  खुला 

9=  18506 दीप कुमार यादव ितलक  राम साद  खुला, मधेसी 

10=  3 वेश नेपाल देवी साद  अ का साद  खुला 
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ब. .सं रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

11=  39523 िबजय प रयार  कण बहादुर  टेक बहादुर  खुला, दिलत 

12=  7 युबराज े  बल बहादुर  टंक बहादुर   आ.ज. 

13=  45003 राकेश ठाकुर हलाद  न न   मधेसी 

14=  39534 रख बहादुर पुन मगर  जु  बहादुर  खोपी राम  खुला, आ.ज. 

15=  12003 पेश कुमार यादव भुवने  वर साद  अवधलाल  खुला 

16=  19501 पेश राय यादव  रंजन देवशरण खुला, मधेसी 

17=  19502 ल ख  साह कानु  रामबालक साह  राज कुमार   मधेसी 

18=  39524 सागर िसंजाली  खोम बहादुर  यम बहादुर  खुला, आ.ज. 

19=  39505 सुरज िघिमरे  घन ाम  प बहादुर  खुला 

 
 

................................. 
(राजे  साद शमा)  

....................................... 
(बाल कुमार खितवडा) 

................................. 
(सूय साद सापकोटा) 

शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत उपसिचव 
 


