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वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

सूचना नं. ७४/०७८-७९, िमित: २०७८/१२/१८ 
नायब सु वा वा सो सरह (प्रािविधक) पदको थिगत अ तवार्तार्  सुचा  हुने स ब धी सूचना  । 

 

लोक सेवा आयोग, सखुेर्त कायार्लयको िवज्ञापन नं.१४८५२-१४८५३/०७६-७७ (खलुा तथा समावेशी), नेपाल इि जिनयिरङ्ग सेवा, 
िसिभल समहू, जनरल उपसमहू, रा.प.अनं. प्रथम ेणी (प्रािविधक), सब-इि जिनयर पदको तपिशलमा उ लेिखत माग पद संख्याका 
लािग तय भएको अ तवार्तार् कायर्क्रम आयोगको के द्रीय कायार्लयको सचूना अनसुार थिगत गिरएकोमा थिगत भएको अ तवार्तार् 
कायर्क्रम  आयोगको िमित २०७८/१२/१४ को िनणर्यानसुार सचुा  गनेर् भनी लेिख आएकोले उक्त अ तवार्तार् कायर्क्रम लोक सेवा आयोग, 
सखुेर्त कायार्लय, सखुेर्तमा दहेाय बमोिजमको िमित र समयमा स चालन हुने भएकोले स बि धत सबैको जानकारीको लािग यो सचूना 
प्रकाशन गिरएको छ । 
          अ तवार्तार्का लािग छनौट भएका उ मेदवारह ले अ तवार्तार्मा सहभागी हुन आउँदा हालसालै िखचेको पासपोटर् साइजको फोटो 
२ (दईु) प्रित, नेपाली नागिरकताको प्रमाणपत्र, आव यक यनूतम शैिक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको सक्कल सिहत नक्कल २/२ प्रित, 
दरखा त फारामको पिहलो पाना २(दईु) प्रित र ते ो पाना १ (एक) प्रित भरी प्रवेशपत्र िलई अ तवार्तार्को लािग तोिकएको  समय भ दा 
१ (एक) घ टा अगावै यस कायार्लयमा उपि थत हुन यसै सचूनाद्बारा जानकारी गराइ छ । 
 

सेवा, समूह, उपसमूह : इि जिनयिरङ्ग, िसिभल, जनरल       पद : सब-इि जिनयर                  ेणी : रा.प.अनं. प्रथम 
िव.नं. ....../०७६-७७ १४८५२ १४८५३ - - - - -
िकिसम खलुा मिहला आ.ज. मधेशी दिलत अपा  िप.क्षे.
माग पद संख्या १ १ - - - - -
िल.प.मा सि मिलत संख्या ८२२
छनौट भएको संख्या ३ ४ - - - - -

 

बणार्नकु्रम न बर रोल नं. उ मेदवारको नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट  समहु

1 650029 अिःमता अिधकारी कृं णूसाद धिनराम मिहला 
2 650514 कल्पना के.सी. िबरबहादरु किबलाल खलुा, मिहला 
3 650213 तलुसी ठकुराठी मानिसंह िवरबहादरु मिहला 
4 650782 नारायण पोखरेल गोिवन्द इन्िबहादरु खलुा 
5 650294 मेनकुा चौधरी िशवचरण मानबहादरु मिहला 
6 650567 सरोज रोकाया नरबहादरु तारानाथ खलुा 

 

अ तवार्तार्को िमित र समयः 
वणार्नुक्रम न बर िमित अ तवार्तार्को समय

१-६ २०७८/१२/२६ िदनको २:०० बजे 
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