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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

(िल खत परी ा नितजा काशन शाखा) 
सूचना नं. ४३ /०७८-७९ अनामनगर, काठमा ौ ं

िमितः –२०७८।४।११ 

 

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    नेपाल िविवध   पदः  क ुटर ईि िनयर तह/ ेणीः  रा.प.तृतीय 

िल.प. स ालन िमितः   २०७७।१०।०५ र ०६गते   नितजा काशन गन कायालयः  लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय 

 
िव ापन नं. ........ ०७६।७७ १७३०५ १७३०६ १७३०७ १७३०८ १७३०९ १७३१० १७३११ 

िकिसमः   खुला मिहला आ.ज. मधेसी दिलत अपा  िप. े. 

माग पद सं ाः  १७ ५ ३ ४ १ १ १ 

िल.प.मा स िलत सं ा ३४८ 

अ वाताको लािग छनौट भएको सं ा २२ ११ ५ १२ १ ० ४ 
 
 
 

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

1.  870191 अनुप ितिम ीना भेषराज देवी साद खुला 

2.  870009 अिभशेष दाहाल माधवराज भैरव साद खुला 

3.  870576 अिमत कुमार यादव लालबाबु साद बैजनाथ मधेसी 

4.  870176 अमृत थापा नवराज मोहनलाल खुला 

5.  870610 आकाश गौतम घन ाम हे च  खुला 

6.  870705 आन  गौतम धनबहादुर कृ  खुला, िप. े. 

7.  870719 आरती िब  रामिसहं बेशरिसहं मिहला 
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ब. . नं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

8.  870682 किवता गौतम िशव साद जयलाल खुला, मिहला 

9.  870111 गणेश िसंह रावल जमनिसं दानिसं खुला 

10.  870554 गुलशन भगत चौरिसया जानिकशरण रामिवलास मधेसी 

11.  870567 घन ाम झा रिब नारायण धमनारायण मधेसी 

12.  870178 जोनसन खड्का ताराबहादुर ह रबहादुर खुला 

13.  870665 िदनेश अिधकारी तृपराज ह रकृ  खुला, िप. े. 

14.  870684 िदपे  साद रौिनयार हरे साद असिफ मधेसी 

15.  870960 नागे  लाल कण रामान लाल िपता रलाल खुला, मधेसी 

16.  870196 कृित पहारी िदपे साद नारायण साद खुला, मिहला 

17.  870005 िदप खनाल केदारनाथ िम लाल खुला 

18.  870535 िदप गौतम माका  अि धर खुला 

19.  870076 िबना ढंुगाना ितथराज इ साद खुला, मिहला 

20.  870133 भात सुवास खरेल थाने र दिधराम खुला 

21.  870074 ब ना कुमारी कण िवनोदलाल सुरे लाल मिहला, मधेसी 

22.  870275 बृहत र  ब ाचाय समेकर  बाबुकाजी खुला, आ.ज. 

23.  870327 रचना कण अशोककुमार िकशोरीका  मिहला, मधेसी 

24.  870256 रमेश साद बजगाई  भुिमन  िवजु िप. े. 

25.  870057 राजन साह तेली अिन  जोखना खुला, मधेसी 

26.  870064 राजेश कुमार था  काशी कािलका साद आ.ज. 

27.  870742 रतु र म रामकुमार प े रलाल मिहला, मधेसी 

28.  870678 पेश कुमार िनिध जिकशोर धमलाल खुला, मधेसी 

29.  870237 ल ी के सी लालबहादुर धनबहादुर मिहला 

30.  870794 िव ु चौधरी िकसुनलाल रामऔतार आ.ज. 

31.  870061 शरोज पोखरेल गोकण ह रलाल खुला 

32.  870779 शुभािशष कँुवर  जु बहादुर जमबहादुर खुला 

33.  870758 संजय कुमार मु खया इ देव कारी मधेसी, दिलत 

34.  870797 स जीपा े  नारायणकुमार कणबहादुर मिहला, आ.ज. 

35.  870008 सपना ठकु ा लालबहादुर नरबहादुर खुला, मिहला 

36.  870490 सुि म कोइराला नारायण साद  माधव साद  खुला 

37.  870491 सु ता े  लालबहादुर  प लाल  मिहला, आ.ज. 

38.  870155 सूय काश उपा ाय नवराज झु  िप. े. 

39.  870034 ह र शंकर महतो रामएकवाल जनक मधेसी 
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यः  
१. रोल न र ८७०९४७ का उ ेदवारह ले ब ुगत उ रपु कामा "की" उ ेख नगरेको दा िनजको उ  

उ रपु का र  ग रएको छ। 
 

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 

१-५ २०७८।५।२० गते िदनको  ११:३० बजे िदनको १२:३० बजे 

६-३० २०७८।५।२० गते िदनको  २:०० बजे िदनको ३:०० बजे 

३१-३९ २०७८।५।२१ गते िदनको  ११:३० बजे िदनको १२:३० बजे 

 
 

(राजे  साद शमा) (बाल कुमार खितवडा) (सूय साद सापकोटा) 
शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत उप सिचव 

 


