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लोक सेवा आयोग 

  

सरु ा नकाय तथा संग ठत सं था महाशाखा
 ( लिखत पर ा न तजा काशन शाखा) 

सूचना नं. ३५७ /०७८-७९ कमलपोखर , काठमाड  

म तः–२०७८।११।०२ 

नेपाल चाटड एकाउ े ्स सं थाको 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 वाता तथा अ  काय मको लािग 
स त िनकायमा स क रा नु न अनुरोध छ ।  
 

पदः   अिधकृत तह/ ेणीः  ६ सेवा/समूहः  शासन, शासन 

िल.प.स ालन िमितः  २०७८।७।२५ र २६ गते नितजा काशन गन कायालयः  लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय 

िब ापन न रः  २/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) 

िकिसमः  खुला म हला आ.ज. मधेसी द लत अपा ग प. े. 

माग पद सं ाः  5 1 1 1 1 - - 

िल.प.मा स िलत सं ाः                     ५७ 

छनौट भएको सं ा ११ ५ ४ ३ १ - - 

 

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

1=  2045 अमृता गु  पूणबहादुर गव मिहला, आ .ज.  

2=  2020 अिसम अिधकारी जग ाथ पु साद खुला 

3=  2039 िकशोर पराजुली जीवनारायण ह रलाल खुला 

4=  2096 कृ राम पौडेल छिब  िनधी खुला 

5=  2128 जेवी भोिटया ज ङ िछदाआङजुक आ .ज.  

6=  2034 देवराज अिधकारी हेमकुमार िपमलाल खुला 

7=  2140 ित ा े  दीपकुमार गणेशदास खुला, मिहला, आ .ज.  

8=  2024 भागव शाह भरत साद ल ी साद मधेसी 

9=  2022 मिनसा लुईटेल बालकृ  ल ी साद मिहला 

10=  2040 योगे र दाहाल िभ कुमार गोिपकृ  खुला 

11=  2057 रिव राज रे ी भोजराज पान  खुला 
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ब. .सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

12=  2135 पेश दास माहावीर रामु मधेसी 

13=  2121 िव राज भ राई नारायण साद शशीधर खुला 

14=  2138 शोभा पा े  ितलाचन ई री साद खुला, मिहला 

15=  2055 सुजता अिधकारी सुयका  रघुनाथ मिहला 

16=  2111 सुरे  िच कार धु ेबहादुर भाजिवर आ .ज.  

17=  2100 सुरे  पौडेल नवराज िदिलपकुमार खुला 

18=  2110 सुरेश िमजार टेकबहादुर गगनिसंह खुला, दिलत 

19=  2120 सोनी झा अिनलकुमार कािलका  मधेसी 
 
 

................................. 
(हेमनाथ च ागाई) 

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

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

  नायव सु ा शाखा अिधकृत उपसिचव 
 

 


