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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(िल खत परी ा नितजा काशन शाखा) 
सूचना नं. ३२  /०७८-७९ अनामनगर, काठमा ौ ं

िमितः –२०७८।४।८ 
लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय, अनामनगरको देहायका िव ापनमा िलइएको िल खत परी ामा स िलत 
उ ेदवारह  म े वणानु मानुसार देहायका रोल न र तथा नाम थर भएका उ ेदवार उ ीण भई सामूिहक परी ण  र 
अ वाताको लािग छनौट भएको होरा स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना काशन ग रएको छ । सामूिहक 
परी ण र अ वाताको लािग छनौट भएका उ ेदवारह ले पासपोट साइजको फोटो २ ित, आव क ूनतम 
यो ता एकीन ने स ूण माणप  तथा अ  आव क कागजातह  र दरखा  फारामको थम र तृतीय पाना 
२/२ ित भरी यो सूचना काशन भएको िमितले ७(सात) िदन िभ  यस आयोगको दरखा  व थापन के , 
अनामनगर, काठमाडौमा उ  माणप ह को ितिलिप उ ेदवार आफैले मािणत गरी जू गराउनु पनछ । 
आव क ूनतम यो ता तथा अ  आव क कागजातको माणप ह  नपु  याएमा जुनसुकै बखत दरखा  
र  नेछ । छनौट भएका उ ेदवारले देहायको थान, िमित र समयमा ने अ वाता िदन आउँदा मािथ उ खत स ल 
कागजात र वेशप  िलई १(एक) घ ा अगावै आयोगको अ वाता तथा िसफा रस शाखामा अिनवाय उप थत नु पनछ 
। सामूिहक परी ण  र अ वाताको िदन सावजिनक िवदा पन गएमा पिन उ  काय म यथावत् स ालन नेछ। 
 
सेवा,समूह, उपसमूहः    कृिष, खा. पो. तथा गु. िन.   पदः  खा  अनुस ान अिधकृत तह/ ेणीः  रा.प.तृतीय 

िल.प. स ालन िमितः   २०७७।०९।२३ र २४गते   नितजा काशन गन कायालयः  लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय 

    

िव ापन नं. ........ ०७६।७७ १७२९३ १७२९४ १७२९५ १७२९६ १७२९७ - १७२९८ 

िकिसमः   खुला मिहला आ.ज. मधेसी दिलत अपा  िप. े. 
माग पद सं ाः  १३ ४ ३ २ १ - १ 
िल.प.मा स िलत सं ा १९० 
अ वाताको लािग छनौट भएको सं ा १७ १३ १० १ ० - ० 

 

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

1.  870074 अमृता राई देशिवर वाखबहादुर आ.ज. 

2.  870271 उ ल रायमाझी  ल ण बहादुर खुला 

3.  870223 उषा गुरागाइ मोहन साद धामनाथ मिहला 

4.  870317 क णा गु ङ  अमृतबहादुर कृ बहादुर आ.ज. 

5.  870306 कृित मान र ामकुमार मंगलनारायण आ.ज. 

6.  870258 िदनेश सुबेदी न साद िव ु साद खुला 

7.  870255 दीपा लािमछाने कमब ु जगिदश खुला, मिहला 

8.  870243  ढकाल गोिव साद ह र साद मिहला 

9.  870193 निमता भ राइ िम लाल न लाल मिहला 

10.  870332 नरेश े  अ रबहादुर टंकराज खुला, आ.ज. 

11.  870239 िनराजन मगर लोके कुमार जंगबहादुर खुला, आ.ज. 
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ब. . नं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

12.  870163 िनशु पोखरेल किपलमिण केशव साद खुला, मिहला 

13.  870333 ि त राज शा  पु राज देवराज खुला, आ.ज. 

14.  870234 गती अिधकारी तोयानाथ मेघनाथ खुला, मिहला 

15.  870327 ित ा े   िव भ  रामभ  मिहला, आ.ज. 

16.  870324 िवना िघिमरे भरत साद र साद मिहला 

17.  870015 िबनेश कुमार राजबंशी खुमानच  पहाडिसंह आ.ज. 

18.  870210 भरत बुढा रणबहादुर न राम खुला 

19.  870261 मिनषा चापागाई िशव साद मनोरथ खुला, मिहला 

20.  870294 रामहरी लािमछाने कृ साद िभम साद खुला 

21.  870191 िविनता सुवेदी टोमलाल इ मिण खुला, मिहला 

22.  870300 शंङ् कर ौपाने िशव साद र लाल खुला 

23.  870247 शारदा आचाय नारायण साद ीका  मिहला 

24.  870260 शैलजा नेउपाने बौ कुमार ने साद मिहला 

25.  870259 ा खनाल गणेश साद अजु साद खुला, मिहला 

26.  870230 सितश कुमार म ल गोपालम ल खेखई मधेसी 

27.  870155 सागर दाहाल  नरहरी पु साद खुला 

28.  870190 सुकृती गोखाली मनोहरराज भैरबराज आ.ज. 

29.  870236 सौरभ े  रमेश िव ुकुमार खुला, आ.ज. 

30.  870256 हेम  गौतम गोपालच  कुल दीप खुला 

 
सामूिहक परी ण र अ वाता काय म ने थान, िमित र समयः  
थानः   लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय, कमलपोखरी । 

 

सामूिहक परी ण र अ वाता काय म 
ब. . नं. िमित सामूिहक परी ण अ वाता काय म 
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(राजे  साद शमा) (बाल कुमार खितवडा) (सूय साद सापकोटा) 
शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत उप सिचव 

 


