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वीरे द्रनगर, सखुेर्त  

सूचना नं. ७६/०७८-७९, ि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.१४८५९-१४८६०/०७६-७७ (खलुा तथा समावेशी), नेपाल इि जिनयिरङ्ग सेवा, 
िसिभल समहू, िब. ए ड आ. 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 हनेु 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 योग्यताको प्रमाणपत्र र समावेशी 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, िब. ए ड आ.       पद : सब-इि जिनयर                  ेणी : रा.प.अनं. प्रथम 
िव.नं. ....../०७६-७७ १४८५९ - - १४८६० - - -
िकिसम खलुा मिहला आ.ज. मधेशी दिलत अपा  िप.क्षे.
माग पद संख्या १ - - १ - - -
िल.प.मा सि मिलत संख्या ३९६
छनौट भएको संख्या ५ - - ६ - - -

 

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

1 650745 अमरेशकुमार चौधरी रामनरेश रामवकृ्ष मधेशी 
2 650576 गंगाूसाद साह भनुे र बासदेुव मधेशी 
3 650444 गोिवन्द अिधकारी कृंणबहादरु काले खलुा 
4 650741 िदपेन्ि सापकोटा शोभाकान्त छिवलाल खलुा 
5 650428 नरिसंह चौधरी लालजीूसाद गोमतीूसाद खलुा/मधेशी 
6 650060 ूशान्त थापा ूमेूकाश िटकाराम खलुा 
7 650463 िबिपन पौडेल िडलाराम जयलाल खलुा 
8 650144 राकेशकुमार पिण्डत रामऔतार गदुर मधेशी 
9 650157 िववेककुमार राय देवेन्ि लआमीनारायण मधेशी 
10 650739 सिुनलकुमार चौधरी लआमणूसाद ँयामसनु्दर मधेशी 

 

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

१-५ २०७८/१२/२९ िवहान ११.०० बजे 
 

 बजृ लाल चौधरी 
(क यटुर अपरेटर) 

पणूर्मान े  ठ
(उपसिचव)

वणार्नुक्रम न बर िमित अ तवार्तार्को समय
६-१० २०७८/१२/२९ िदनको २:०० बजे 

याम नारायण उपा याय
(नायब सु बा)


