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प्रदशे लोक सेवा आयोग, लमुबिनी प्रदशे, िुटवलको दहेायका मवज्ञापनिा मलइएको प्रदशे मनजाि ी सेवा अन् गग  नेपाल प्रशासन सेवा, 

सािान्य प्रशासन सिहू, सहायकस् र पााँचौ  ह (अप्रामवमिक) पदको दोश्रो चरणको मलमि  परीक्षािा समबिमल  भएका 

उबिेदवारहरुिध्ये वणागनुक्रिानुसार दहेायका रोल नबिर  था नाि थर भएका उबिेदवारहरु उत्तीणग भई कब्यटूर सीप परीक्षण परीक्षा  था 

अन् वाग ागको लामग छनौट भएको व्यहोरा सबवमन्ि  सिैको जानकारीको लामग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

छनौट भएका उबिेदवारहरु कब्यटूर सीप परीक्षण परीक्षािा सहभागी हुन आउाँदा प्रवेश पत्र र पररचय िलु्ने प्रिाणपत्र मलइ  ोमकएको 

सिय अगावै उपमस्थ  हुनु पनेछ । साथ ैअन् वाग ाग मदन आउाँदा हालसालै मिचेको पासपोर्ट साइजको फोर्ो २ प्रम्त, आवश्यक 

न्यूनतम शैम्क्षक योग्यता एकीन हुने प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरु (नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र, 

समावेशीको हकमा समावेशी समूह िुल्ने आम्िकाररक प्रमाणपत्र) सक्कल सम्हत नक्कल २-२ प्रम्त र दरिास्त फारामको 

प्रथम तथा तृतीय पाना २-२ प्रम्त भरी प्रवेशपत्र मलई  ोमकएको सिय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपमस्थ  हुनुपनेछ । आवश्यक 

न्यूनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रहरु नपरु् याएमा जुनसुकै िित दरिास्त रद्द हुनेछ । कब्यटूर 

सीप परीक्षण परीक्षा  था अन् वाग ागको मदन सावगजमनक मवदा पनग गएिा पमन अन् वाग ाग कायगक्रि यथाव ् सञ्चालन हुनेछ ।  
 

सेवा, समूह, उपसमूहः- नेपाल प्रशासन सेवा, सािान्य प्रशासन,  पदः- सहायक 

तहः- पााँचौ    म्लम्ित परीक्षा म्मम्तः- २०७८।११।२० र २१ 
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क्र. सं. रोल नं. उबमेदवारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौर् समूह 

1.  १३०८ ईश्वरी के. सी. रन िहादरु  िन िहादरु   िलुा  

2.  १३४९ ऋमिराि मघमिरे मशवलाल  िलराि   िलुा  

3.  १७३४ चन्रकला म वारी चडुािमण  डन्डपानी   िमहला  

4.  १७४४ मचत्र प्रसाद योगी सनु्दरलाल महरानाथ  िलुा  

5.  १७६५ जंग िहादरु डांगी मििवहादरु रंगलाल  िलुा  

6.  १८३७ जीवन मघमिरे  ेजप्रसाद चरुािमण  िलुा  

7.  २१३७ ििग कुिारी िस्याल यवुराज  मनलकण्ठ   िलुा, िमहला  

8.  २५४५ मप्रयंका भट्ट प्रिानन्द कृष्णानन्द  िमहला  

9.  २८८६ िहने्र भसुाल दगुाग प्रसाद केशौ   िलुा  

10.  ३४८६ मववेक चौिरी नरेन्र िासदुवे  आ.ज.  

11.  ३९७९ सजु ा पोिरेल थानेश्र्वर  चन्रिमण   िमहला  

12.  ४१०८ सरेुन्र िहादरु थारु दीपवहादरु िनु् ा  आ.ज.  
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कब्यूर्र सीप परीक्षण तथा अन्तवाटताट हुने स्थान, म्मम्त र समयः- 

स्थानः- प्रदशे लोक सेवा आयोग, लमुबिनी प्रदशेको कायागलय, िुटवल । 

 

ि.क्र.न. 
कब्यूर्र सीप परीक्षण परीक्षा 

अन्तवाटताट कायटक्रम 
म्मम्त समय 

१-६ 
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मवहान ७:३० िजे 

मवहान ११:०० िजे 
७-१२ मवहान ८:३० िजे 

 

 

 

 

(मनि प्रसाद भण्डारी) (वेद प्रसाद सवेुदी) (गोमवन्द प्रसाद पाण्डे) 
 सहायक पााँचौ कब्यटुर अमिकृ  अमिकृ  आठौं 


