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सूचना नं. ७७/०७८-७९, ि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.१४८६१-१४८६२/०७६-७७ (खलुा तथा समावेशी), नेपाल इि जिनयिरङ्ग सेवा, 
िसिभल समहू, हाइड्रोलोजी उपसमहू, रा.प.अनं. प्रथम ेणी (प्रािविधक), जल िवज्ञान सहायक 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 लगायतका कागजातको 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, हाइड्रोलोजी       पद : जल िवज्ञान सहायक       ेणी : रा.प.अनं. प्रथम 
िव.नं. ....../०७६-७७ १४८६१ - १४८६२ - - - -
ि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 १४ - ६ - - - -

 

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

1 650129 अजयकुमार मण्डल लिलत दल खलुा/आ.ज. 
2 650321 अमर दाहाल पलाल सेत ु खलुा 
3 650082 कल्पना के.सी. िबरबहादरु किबलाल खलुा 
4 720005 खगेन्ि मल्ल कृंण पनरा खलुा 
5 650361 िदपेन्ि सापकोटा शोभाकान्त छिवलाल खलुा 
6 650258 धमर्राज बढुाथोकी मनु े ठेरो खलुा 
7 650088 िधरजकुमार साह पिुनत महेन्िूसाद खलुा 
8 650237 नारायण पोखरेल गोिवन्द इन्िबहादरु खलुा 
9 650054 पप्पकुुमार ठाकुर िशवकुमार नथ ु खलुा
10 650308 परमे रकुमार मण्डल नारायण सगम आ.ज. 
११ 650147 िबषम िवं ट मगर ूमेकुमार चन्िबहादरु खलुा/आ.ज.
१२ 650325 भपुेन्िबहादरु शाही दलसरु जयबहादरु खलुा 
१३ 650408 रंगिबर चौधरी देवराज रामूसाद आ.ज. 
१४ 650098 रकम तामाङ मानबहादरु हःते आ.ज. 
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बणार्नकु्रम न बर रोल नं. उ मेदवारको नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम छनौट  समहु

१५ 650187 राजेश था राधाकृंण िवहारी खलुा/आ.ज.
१६ 650223 हिरूसाद पाण्डेय चन्िूसाद रामनाथ खलुा 
१७ 650073 हेमराज बोगटी अिन ि गोरे खलुा

 
अ तवार्तार्को िमित र समयः 

वणार्नुक्रम न बर िमित अ तवार्तार्को समय
१-७ २०७८/१२/३० िवहान ११:०० बजे 
८-१२ २०७८/१२/३० िदनको १:३० बजे
१३-१७ २०७८/१२/३० िदनको ३:०० बजे

 

 

 

 

 

 

 

 बजृ लाल चौधरी 
(क यटुर अपरेटर) 

पणूर्मान े  ठ
(उपसिचव) 

याम नारायण उपा याय
(नायब सु बा) 


