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लोक सेवा आयोग 

  

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

सूचना नं. १९ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाड  

म तः–२०७८।०५।०३ 

राि य ाियक ित ान नेपालको 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  कायालय सहायक/अनुस ान सहायक/ . .सहायक तह/ ेणीः  सहायक थम सेवाः  अनुस ान तथा िश ण व थापन 

िल.प.स ालन िमितः  २०७७।११।०८ र ०९ गते      नितजा काशन गन कायालयः  लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय  

िब ापन न रः  १३-१६/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) 

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

माग पद सं ाः  ३ १ १ १ - - - 

िल.प.मा स िलत सं ाः                   १२९ 

छनौट भएको सं ा ६ ४ ३ ३ - - - 
 

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

1=  1 अमृत थुयाजु बु कुमार देवलाल आ.ज. 

2=  55 उमेश साद पा ेय धमद  िशवभ  खुला 

3=  288 एकता कुमारी सुवेदी पौडेल िटकाराम मनीर  खुला, मिहला 

4=  164 जयलाल बुढाथोकी उन प गंगा साद आ.ज. 

5=  26 िनमल वली नौलु नोखु खुला 

6=  281 पदम साद अिधकारी पूण साद धने खुला 

7=  144 पारसमिण यादव भुनारायण महेश मधेसी 

8=  274 िबजुला े ी नरबहादुर लालबहादुर मिहला 

9=  82 िबरे कुमार पुनमगर कलबहादुर संखु आ.ज. 

10=  169 याम साद अिधकारी ने साद गोिपकृ  खुला 
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ब. .सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

11=  215 राजु भुसाल बाबुराम च मणी खुला 

12=  138 सपना दाहाल िकती साद गंगा साद मिहला 

13=  122 सीता िज.सी.  बहादुर खड्गबहादुर मिहला 

14=  114 सुिनल कुमार ठाकुर वै नाथ तेजीलाल मधेसी 

15=  357 हरेकृ  यादव मोतीराम मुनीलाल मधेसी 

 
 

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

....................................... 
(बाल कुमार खितवडा) 

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

  शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत उपसिचव 
 


