लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७६६ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२०
राष्ट्रिय ष्ट्िमा संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानुसार
दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन
गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सह व्यिस्थापक (चाटा ड एकाउन्टे न्ट)
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः

२०७४।९।१५ र १६ गते

तह:

आठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाा ियः

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः
माग पद संख्ाः
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः
अन्तवाा ताा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोि नं.

1.

.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

1

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
१/०७३-७४
खुला
१
१
१

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

रे शम कृष्ण सोम पौडेल

सोमप्रसाद/उनमिला

जीवनाथ

.....................

(रुकु शमाि पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी)

शाखा अनिकृत

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७६७ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२०
राष्ट्रिय ष्ट्िमा संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये कुनै पलन
उमेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
पदः नायि व्यिस्थापक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः

तह:
२०७४।९।१९ र २० गते

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाा ियः

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः
माग पद संख्ाः
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः
अन्तवाा ताा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय .
२/०७३-७४
आ.प्र.
१
१
०

यस ष्ट्वज्ञापनमा कुनै पष्ट्न उमे दवार उष्ट्िर्ा नभएको ।
.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी)

शाखा अनिकृत

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७६८ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२०
राष्ट्रिय ष्ट्िमा संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानुसार
दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन
गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः नायि व्यिस्थापक (कम्प्युटर इखजलनयर) तह:
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः

२०७४।९।१५ र १६ गते

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाा ियः

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः
माग पद संख्ाः
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः
अन्तवाा ताा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोि नं.

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
२/०७३-७४
खुला
१
१०
३

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

23

मनोज गौतम

इश्वरीप्रसा /लक्ष्मी

गणेशप्रसा

2.

5

रनिन्द्र श्रे ष्ठ

रामकाजी/मन्द् ीरा

आशालाल

3.

4

सं जयप्रसा

हररहर/जगमती े वी

नसताराम

.....................
(रामचन्द्र िन्द्जारा)

नायव सुब्िा

कुशवाहा

.....................

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी)

शाखा अनिकृत

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७६९ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२०
राष्ट्रिय ष्ट्िमा संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानुसार
दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन
गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक व्यिस्थापक (चाटा ड एकाउन्टे न्ट) तह:
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः

२०७४।९।१७ र १८ गते

छै ठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाा ियः

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः
माग पद संख्ाः
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः
अन्तवाा ताा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोि नं.

1.

.....................
(रामचन्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

1

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
३/०७३-७४
खुला
१
२
१

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

अन्जली आचायय

रुकमागत/लक्ष्मी

बुद्धिराज

.....................

(रुकु शमाय पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी)

शाखा अनिकृत

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७७० /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२०
राष्ट्रिय ष्ट्िमा संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानुसार
दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन
गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक व्यिस्थापक (कम्प्युटर इखजलनयर) तह:
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः

२०७४।९।१७ र १८ गते

छै ठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाा ियः

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः
माग पद संख्ाः
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः
अन्तवाा ताा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोि नं.

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
४/०७३-७४
खुला
१
३०
४

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

5

गजेन्द्र आचायय

लालप्रसाद/ननरमाया

रामप्रसाद

2.

9

ठदपेश अनिकारी

बैकुण्िप्रसाद/सुननता

डण्डपाणी

3.

80

मनोज गौतम

इश्वरीप्रसाद/लक्ष्मी

गणेशप्रसाद

4.

28

राम पािक

गोपीराज/शान्द्तीदे वी

फखणन्द्रराज

.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाय पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी)

शाखा अनिकृत

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७७१ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२०
राष्ट्रिय ष्ट्िमा संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये कुनै पलन
उमेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
पदः सहायक व्यिस्थापक (कानून अलिकृत)
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः

तह:

२०७४।९।१९ र २० गते

छै ठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाा ियः

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः
माग पद संख्ाः
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः
अन्तवाा ताा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय .
५/०७३-७४
खुला
१
३
०

यस ष्ट्वज्ञापनमा कुनै पष्ट्न उमे दवार उष्ट्िर्ा नभएको ।
.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी)

शाखा अनिकृत

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७७२ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२०
राष्ट्रिय ष्ट्िमा संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानुसार
दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन
गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक व्यिस्थापक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः

तह:

२०७४।९।२३ र २४ गते

छै ठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाा ियः

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः
माग पद संख्ाः
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः
अन्तवाा ताा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोि नं.

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

खुला
२
४

६/०७३-७४
महिला
१
५१
४

आ.ज.
१
०

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

समावेशी

1.

35

अशोक शाह

ताराबहादुर/कृष्णकुमारी

वालनरनसं ह

खुला

2.

92

कामना पखण्डत

इन्द्रबहादुर/गोमा

खित्रबहादुर

खुला, महहला

3.

127

पुष्पाञ्जली ढकाल

श्यामहरी/कल्पना

तारानाथ

महहला

4.

145

हवशाल पौडेल

मेघनाथ/लक्ष्मी

नतलकराम

खुला

5.

38

सृजना शमाा

िन्द्रमणी/कुशीकुमारी

खडानन्द्द

महहला

6.

97

स्मृती भट्ट

हरीप्रसाद/सररता

पदमकुमार

खुला, महहला

.....................
(रामिन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

.....................

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी)

शाखा अनिकृत

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७७३ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२२
राष्ट्रिय ष्ट्िमा संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानुसार
दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन
गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक ि

तह:

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः

२०७४।९।२१ र २२ गते

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः
माग पद संख्ाः
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः
अन्तवाा ताा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

चौथोों

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाा ियः

खुला
११

महिला
३

१७

१३

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
७/०७३-७४
आ.ज.
मधेसी
२
२
३६३
४
१

दहलत
१

अपाङ्ग
१

०

१

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

समावेशी

1.

727

अनमतकुमार खिवास्तव

कन्है याप्रसाद/अन्जननदे वी

रनिन्रप्रसाद

खुला, मधेसी

2.

625

अजुन
ु प्रसाद पहाडी

नेत्रप्रसाद/नगतामाया

पपताम्वर

खुला

3.

554

अखस्वन पौडेल

लोकनाथ/तारादे वी

खगेश्वर

खुला

4.

404

उद्धव पौडे ल

कृष्णिहादुर/पिकाकुमारी

हकुिहादुर

खुला

5.

755

चन्रमाया ननङ्गलेकु

कुमारनसं /हररमाया

अखननप्रसाद

6.

859

खचरखजवी पोख्रेल

कृष्णप्रसाद/खचत्रा

पहराप्रसाद

खुला

7.

32

तेखजन्र तामाङ्ग

लाखमान/िे कमाया

शरणिहादुर

आ.ज.

8.

1137

ठदपकराज पाण्डेय

सेवाकर/नगता

हररलाल

खुला

9.

198

नपवना रे नमी

नडल्लीराम/िुपद्धमाया

फनडन्रप्रसाद

मपहला

10.

725

प्रकाश काकी

खजतिहादुर/अननकुमारी

मोतीिहादुर

अपाङ्ग

11.

323

प्रठदप पन्थी

प्रेमनारायण/लक्ष्मीकुमारी

छपवलाल

खुला

12.

629

प्रभा पोखरे ल

गोपालप्रसाद/रमा

च ुरामणी

मपहला

13.

722

िोमा अनधकारी

नारायणिहादुर/सरस्वती

िुपद्धरामा

खुला, मपहला

14.

943

यज्ञप्रसाद सुवेदी

डम्वरप्रसाद/चन्राकुमारी

लखक्ष्मप्रसाद

खुला

15.

612

लक्ष्मण के.सी.

खशवप्रसाद/नडलाकुमारी

पिकाराम

खुला

16.

648

लक्ष्मी ज्ञवाली

मानिहादुर/सीरा

डोलराज

खुला, मपहला

खुला, मपहला, आ.ज.

पाना नं. ~ 1 ~

ि.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

समावेशी

17.

200

वन्दना रे नमी

नडल्लीराम/िुपद्धमाया

फनडन्रप्रसाद

मपहला

18.

109

पवनय पुन

गोकणु/मइमी

रुपे

आ.ज.

19.

557

पवनोदकुमार भट्ट

होमकुमार/दे वकीकुमारी

खखलप्रसाद

खुला

20.

646

पवमल खड्का

सवुजीत/इन्रकुमारी

नभमिहादुर

खुला

21.

828

पवमल पोखरे ल

फनडन्रप्रसाद/तारादे वी

केदारनाथ

खुला

22.

111

शशीकला राइु

नारायणप्रसाद/जुना

रं गध्वज

मपहला, आ.ज.

23.

247

शान्ता पोखरे ल भट्टराइु

िं कनाथ/िदनकुमारी

प्रभुनाथ

मपहला

24.

635

शोभा पन्थी

दे वराज/भगवती

िलराम

खुला, मपहला

25.

1131

सम्झना खिनमरे (खनतवडा)

श्यामलाल/खचत्रकुमारी

नन्दप्रसाद

मपहला

26.

695

सररता भट्टराइु भुसाल

च ुडामणी/मेनका

लालमणी

खुला, मपहला

27.

884

सुननता गौतम

गोपवन्दराज/राधादे वी

लोकराज

मपहला

28.

841

सुखशला पौडेल

कमल/शाखन्तदे वी

गोपाल

मपहला

.....................

(रुकु शमाु पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................

.....................

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ु साद सापकोिा)

शाखा अनधकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 2 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७७५ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२२
राष्ट्रिय ष्ट्िमा संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानुसार
दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन
गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक ि (हार्ा िेयर मेकालनक्स)
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः

तह:

२०७४।९।१९ गते

चौथोों

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः
माग पद संख्ाः
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः
अन्तवाा ताा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोि नं.

८/०७३-७४
खुला
१
३२
४

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

23

आकाश महतो

जमुनाप्रसाद/परमखशलादे वी

लक्ष्मेश्वर

2.

31

चं खलाल खत्री

खड्कबहहादुर/पद्मी

पृथे

3.

37

खचरखजजबही पौडेल

होमप्रसाद/होमनलला

गजाधर

4.

8

राजेश ओली

धनबहहादुर/नमना

रनतभान

.....................

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................

.....................

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

शाखा अनधकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७७६ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२३
राष्ट्रिय ष्ट्िमा संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये िर्ाा नुक्रमानुसार
दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन
गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक ि (कम्प्युटर अपरे टर)
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः

तह:

२०७४।९।२२ गते

चौथोों

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्िज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः
माग पद संख्ाः
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः
अन्तवाा ताा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोि नं.

९/०७३-७४
खुला
महिला
२
१
३९९
५
५

उिेदवारको नाम, थर

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

समावेशी

ननुलाल महतो

दे वालाल/जलेश्वरीदे व

रघुनन्दन

खुला

रञ्जना रार्इ

कुलबहादुर/मैयााँ

खड्गबहादुर

खुला, महहला

1.

205

2.

57

3.

464

रामबहादुर हवष्ट

हस्तबहादुर/फूसी

प्रेमनसं ह

खुला

4.

221

ररं कीकुमारी गुप्ता

ठदननाथ/सं नगता

नसहेश्वरप्रसाद

महहला

5.

3

रे खा थापा

खडगबहादुर/अखबबका

रे शमबहादुर

महहला

6.

110

सरोज ओझा

माधवप्रसाद/त लरुपा

निलोचन

खुला

7.

311

सहवना श्रे ष्ठ

खशवप्रसाद/गंगादे व

तुलस दास

महहला

8.

124

सुननता चौलागार्इ

सुयन
इ ाथ/गंगादे व

लोकनाथ

खुला, महहला

.....................

(रुकु शमाइ पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................

.....................

(रे वत के.स )

(सूयप्र
इ साद सापकोटा)

शाखा अनधकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

