लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

८४७ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२०
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 ।
तह:

पदः मुख्य प्रबिक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

दश ौं

२०७४।११।१ र २ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन

नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

१/०७४-७५
महिला

माग पद संख्ाः

१

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

५

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

२

ब.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

1002

दुगााकुमारी कंडेल

टिकाराम/दे वकली

श्रीपती

2.

1001

बेनी श्रे ष्ठ

नबष्णुमान/अंजना

नबष्णुहरर

.....................
(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.

८४८ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२०
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 ।
तह:

पदः िररष्ठ प्रबिक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

नि ौं

२०७४।११।३ र ४ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन

नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

खुला

२/०७४-७५
आ.ज.

माग पद संख्ाः

१

१
१३

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः
३

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

१

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

समावेशी

1.

2017

ऋषिराम ढकाल

खिरखजजवी/निजय

हररप्रसाद

खुला

2.

2004

िेनी श्रे ष्ठ

निष्णुमान/अंजना

निष्णुहरी

आ.ज.

3.

2018

सजदीपजं ग काकी

ऋषिजं गध्वज/नमिु

नतलकध्वज

खुला

4.

2020

सरोज वस्नेत

थमननसं ह/मयाकुमारी

रामिहादुर

खुला

.....................
(रामिजर िजजारा)

नायव सुब्िा

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

(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)

८४९ /०७४/७५

सूचना नं.

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२०
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 ।
तह:

पदः प्रबिक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

आठ ौं

२०७४।११।५ र ६ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन

नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

खुला

माग पद संख्ाः

२

३/०७४-७५
आ.ज.

मधेसी

१

१

१

०

७

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः
५

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

समावेशी

1.

3010

उमेश नेपाल

कर्ााखर/गोमादे वी

पदमप्रसाद

खुला

2.

3002

खखलराज भट्टरार्ा

गर्ेशप्रसाद/सीताकुमारी

कृष्र्प्रसाद

खुला

3.

3007

रे खजना सुबद
े ी

नबष्र्ुप्रसाद/शारदा

लोकनाथ

खुला

4.

3005

रञ्जन उप्रेती

जनादान/अखबबका

प्रनतमान

खुला

5.

3009

सृजना वज्राचाया

रत्नभार्ा/लक्ष्मीशोभा

निरत्न

खुला, आ.ज.

.....................
(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.

८५४ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२१
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 ।
तह:

पदः उप प्रबिक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन

२०७४।११।९ र १० गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

खुला

माग पद संख्ाः

५

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
५/०७४-७५
महिला
आ.ज.
१

ब.क्र.नं.

१

१

०

०

६

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः
अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

दहलत

३

२

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

समावेशी

1.

5005

कमला नतनमखससना

हररराज/लक्ष्मीदे वी

नगेन्द्रराज

खुला, महहला

2.

5010

रे जीना सुबद
े ी

हवष्णुप्रसाद/शारदा

लोकनाथ

खुला, महहला

3.

5012

शोभा भट्ट

तककराज/कमलादे वी

काशीराम

खुला

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

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाक 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.

८५० /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२०
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 ।
तह:

पदः उप प्रबिक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन

२०७४।११।१५ र १६ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

खुला

माग पद संख्ाः

२

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
६/०७४-७५
महिला
आ.ज.
१

१

१

१

०

५३

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः
६

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

मधेसी

१

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

समावेशी

1.

6029

वववेक दाहाल

श्रीप्रसाद/गंगादे वी

भुवानीप्रसाद

खुला

2.

6120

रमेश ररजाल

लक्ष्मणप्रसाद/कलावती

थानेश्वर

खुला

3.

6183

सुननल थापा

नसताराम/नमश्रा

शेरबहादुर

खुला

4.

6153

सररता दुवाल

रामप्रसाद/चन्द्रमाया

रामभक्त

खुला, मवहला, आ.ज.

5.

6138

सहदे ब पौडेल

नारायण/सरस्वती

र्इश्वरीप्रसाद

खुला

6.

6186

सुरज ररमाल

र्न्द्रप्रसाद/गौरीदे वी

तुलसीप्रसाद

खुला

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

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाइ 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.

८५१ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२०
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 ।
तह:

पदः मुख्य प्रबिक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

दश ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन

२०७४।११।१० र ११ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

१८/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

५

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

३

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

३

ब.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

18002

निष्णुप्रसाद गैरे

मोहोनीलाल/उमादे वी

गौरीश्वर

2.

18005

राजेन्द्रकुमार कट्टे ल

उमािहादुर/पदमा

श्रीकृष्ण

3.

18006

राजेन्द्रप्रसाद दाहाल

कालीप्रसाद/शोभादे वी

उमानाथ

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

नायव सुब्िा

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

(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.

८५२ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२०
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 मुख्य प्रबिक(िेिा)
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

तह:

दश ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन, िेिा

२०७४।११।१० र ११ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

१९/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

२

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

१

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

१

ब.क्र.नं.

1.

रोि नं.
19002

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

नायव सुब्बा

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

ववनयरमण पौडेल

रे वतीरमण/भगवती

लक्ष्मीप्रसाद

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

(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.

८५६ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२१
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु कुनै उिेदिारहरु
उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
पदः मुख्य प्रबिक (सू चना प्रलिलि) तह:
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

दश ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन, सू चना प्रलिलि

२०७४।११।१० र ११ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

२०/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

१

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

०

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमे दिार उलत्तर्ण नभएको ।

.....................
(प्रशन्न राज क्ण)

कम्प्युटर अपरे टर

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

(रुकु शमाण 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.

८५७ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२१
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 ।
तह:

पदः बररष्ठ प्रबिक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

नि ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन

२०७४।११।१० र ११ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

२१/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

९

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

३२

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

२१

ब.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

21002

अच्युत गौतम

चतुर्ज
ु /तारा

र् ुवननाथ

2.

21001

अनिता श्रे ष्ठ नसन्या

खजतेन्रमान/सीता

र् ुवनलाल

3.

21031

ऋषर् र्ट्टरार्ु

मखिराज/जीवन

र्वनाथ

4.

21032

ऋषषराम ढकाल

खचरखन्जवी/निजय

हररप्रसाद

5.

21014

ढु खण्डराज नेपाल

लम्िोदर/लनलतादे वी

तारानाथ

6.

21010

दामोदर ज्ञवाली

होमनारायि/मीनाकुमारी

नललामखि

7.

21016

ठदनेश गौतम

शोर्ाकान्त/शारदा

कोशले श्वर

8.

21011

ठदपकराज न्यौपाने

रामप्रसाद/श्यामदे वी

ठदवाकर

9.

21013

ध्रवप्रसाद
अयाुल
ु

युवराज/राधा

धमाुगत

10.

21028

पुष्पचन्र थापा

ज्ञानिहादुर/पूिक
ु ु मारी

मानिहादुर

11.

21027

प्रमोद अनधकारी

रषवलाल/सम्झनादे वी

काखशनाथ

12.

21007

ब्रजमोहन अनधकारी

केदारनाथ/लोकमाया

गंगादत्त

13.

21003

र्वानी शंकर ननरौला

मोहनलाल/छत्रमाया

केवलराम

14.

21005

र्ोलानाथ पौडेल

काशीनाथ/रुक्मीिा

तुलसीराम

15.

21025

मुकुन्द खड्का

केदारनाथ/जानुका

िािुराम

16.

21029

राजेन्र आचायु

नगरीधारी/षवष्िुमाया

कुलप्रसाद
पाना नं. ~ 1 ~

ब.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

17.

21006

षवश्वप्रकाश ज्ञवाली

रुरहरी/शुखशला

खशवकुमार

18.

21037

शंकरप्रसाद अनधकारी

टीकाराम/कोमलकुमारी

नरपनत

19.

21033

सन्दीपजंग काकी

ऋषषजंग/नमिु

नतलकध्वज

20.

21034

सरोज वस्नेत

थमननसं ह/मयाकुमारी

रामिहादुर

21.

21021

हेमराज खरे ल

हररप्रसाद/लखक्षमा

रुरमिी

.....................
(रामचन्र िन्जारा)

नायव सुब्िा

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

(रुकु शमाु पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(रे वती के.सी)

शाखा अनधकृत

पाना नं. ~ 2 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

८५८ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२१
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु कुनै उिेदिारहरु
उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
पदः िररष्ठ प्रबिक (सू चना प्रलिलि) तह:
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

नि ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन, सू चना प्रलिलि

२०७४।११।१३ र १४ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

२२/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

२

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

०

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमे दिार उलत्तर्ण नभएको ।

.....................
(प्रशन्न राज क्ण)

कम्प्युटर अपरे टर

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

(रुकु शमाण 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.

८५९ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२१
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 ।
तह:

पदः प्रबिक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

आठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन

२०७४।११।१० र ११ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

२३/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

२०

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

३४

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

४

ब.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

23028

कृष्णप्रसाद पौड्याल

युनिष्ठर/दुगाादेवी

छववलाल

2.

23017

ठदगन्तराज पन्त

तकाशाली/लक्ष्मीकुमारी

शौयाशाली

3.

23051

नरनसं हनारायण यादव

रामसेवक/तेतरीदे वी

लालिारी

4.

23031

लेखनाथ अनिकारी

खखमलाल/दे उमाया

कुलानन्द

.....................
(प्रशन्न राज कणा)

कम्प्युटर अपरे टर

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

(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.

८६० /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२३
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 प्रबिक(सू चना प्रलिलध)
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

तह:

आठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन, सू चना प्रलिलध

२०७४।११।१३ र १४ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

२५/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

३

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

३

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

३

ब.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

25007

उभार पाण्डे

ठिर्घप्रसाि/शुष्मा

ववष्णुप्रसाि

2.

25002

ियाराम पन्त

तारानाथ/रुकनमना

यतीप्रसाि

3.

25006

सुवहत श्रे ष्ठ

केशविास/लक्ष्मी

गणेशिास

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

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाघ 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.

८६१ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२३
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 ।
तह:

पदः उप प्रबिक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन

२०७४।११।१३ र १४ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

२६/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

३८

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

४९

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

५

ब.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

26001

अच्युत उपाध्याय

शोभाकान्त/भगवतीदे वी

थानेश्वर

2.

26046

कमला नतनमखससना

हररराज/लक्ष्मीदे वी

नगेन्रराज

3.

26100

तुससीराम पाण्डे

अनन्तप्रसाद/पववत्रादे वी

रुक्मागत

4.

26085

खशवप्रसाद उपाध्याय

नभमप्रसाद/हररमाया

ववलभर

5.

26091

सुजाता शमाा

महेश्वर/लक्ष्मीदे वी

रामेश्वर

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

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.

८६९ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२४
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 ।
तह:

पदः उप प्रबिक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन, कानून

२०७४।११।२१ र २२ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

२७/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

२

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

१

ब.क्र.नं.

1.

रोि नं.
27001

.....................
(रामचन्ि बन्जारा)

नायव सुब्बा

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

अनतिनाथ बोकी श्रे ष्ठ

अनन्तनाथ/सविन

बठिनाथ

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

(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.

८७० /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२४
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 ।
तह:

पदः उप प्रबिक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन, िेिा

२०७४।११।२१ र २२ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

२८/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

४

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

५

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

२

ब.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

28004

कमल शमाा

ववजयप्रसाद/ठदपा

टे कहरर

2.

28006

रनिन्द्र के.सी.

रत्निहादुर/तारा

हस्तिहादुर

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

नायव सुब्िा

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

(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.

८७१ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२४
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 ।
तह:

पदः उप प्रबिक (कृलि)
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन, कृलि

२०७४।११।२१ र २२ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

२९/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

२

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

३

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

२

ब.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

29001

जगन्नाथ अनिकारी

खशबप्रसाद/नुनकुमारी

घननाथ

2.

29002

सं गीता पराजुली

ववष्णुप्रसाद/लक्ष्मीकुमारी

श्यामलाल

.....................
(प्रशन्न राज कणण)

कम्प्युटर अपरे टर

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

(रुकु शमाण 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.

८७२ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२४
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 उप प्रबिक (इखजलनयर) तह:
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन, इखजलनयर

२०७४।११।२१ र २२ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

३०/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

१

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

१

ब.क्र.नं.

1.

रोि नं.
30001

.....................
(प्रशन्न राज क्ण)

कम्प्युटर अपरे टर

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

न्हसला तुलाधर

पुण्यरत्न/न्हुछेशोभा

तुल्सीरत्न

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

(रुकु शमाण पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(रे वती के.सी)

शाखा अनधकृत

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

८५३ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२०
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 ।
तह:

पदः सहायक प्रबिक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

छै ठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन

२०७४।११।२१ र २२ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

३१/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

६५

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

५१

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

१५

ब.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

31048

ओमबहादुर शाही

खड्गबहादुर/मानकुमारी

दे वबहादुर

2.

31027

काजी वस्नेत

धममबहादुर/ठदलकुमारी

ठदलबहादुर

3.

31031

कृष्णकुमार नधताल

छववरमण/शुभद्रादे वी

पुणप्र
म साद

4.

31033

कृष्णप्रसाद उपाध्याय

नन्दाराम/नन्दकला

राजाराम

5.

31012

खित्रबहादुर खड्का

दुगामबहादुर/लालीमाया

अम्वरबहादुर

6.

31051

प्रकाश क्षेत्री

कृष्णबहादुर/हररकुमारी

िन्द्रबहादुर

7.

31008

नबष्णुबहादुर वस्नेत

मकबहादुर/नतलमाया

डम्वरबहादुर

8.

31042

मुकेश दाहाल

मधुप्रसाद/पुण्यकुमारी

ववष्णुप्रसाद

9.

31068

रमेश भट्टरार्म

गंगाबहादुर/बालकुमारी

मानबहादुर

10.

31035

लनलतबहादुर शाही

कटकबहादुर/नवरता

गोरखा

11.

31078

खशवशंकर लहुररया

रामजी/दार्जीदे वी

गुजार्म

12.

31083

शुवासप्रसाद ननरौला

शानलग्राम/कुन्तादे वी

फखणन्द्रप्रसाद

13.

31075

सरोज आिायम

नडल्लीप्रसाद/वहरण्यकुमारी

ध्र ुवलाल

14.

31086

सुजनकुमार ढकाल

उमेशप्रसाद/सुनसलादे वी

केदारप्रसाद

15.

31085

सुठदन के.सी.

फनडन्द्रबहादुर/खेमकुमारी

वमबहादुर

.....................
(रामिन्द्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाम पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(रे वती के.सी)

शाखा अनधकृत
पाना नं. ~ 1 ~

पाना नं. ~ 2 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

८६२ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२३
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये कुनै पलन
उिेदिारहरु उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
तह:

पदः िररष्ठ सहायक
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

पााँ च ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

प्रशासन

२०७४।११।१० र ११ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

३२/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१११

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

२६

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

०

.....................
(प्रशन्न राज क्ण)

कम्प्युटर अपरे टर

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

(रुकु शमाण 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.

८७३ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।१।२४
राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य बैं कको 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 िररष्ठ सहायक (कम्प्युटर अपरे टर)
ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः

तह:

पााँ च ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

२०७४।११।१३ र १४ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायाा ियः

प्रशासन, सू चना प्रलिलध
िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः
ष्ट्कष्ट्समः

३३/०७४-७५
आ.प्र.

माग पद संख्ाः

१२

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि संख्ाः

५०

अन्तवाा ाा को िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः

१०

ब.क्र.नं.

रोि नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावु/आमाको नाम

बाजेको नाम

1.

33071

उनमिला अनिकारी

चन्द्रराज/अननता

कमलापनत

2.

33039

ननरोज ववष्ट

रामकुमार/ननमिला

गेहेन्द्रबहादुर

3.

33042

प्रकृनत श्रे ष्ठ

प्रठदपप्रसाद/कल्पना

गंगाबहादुर

4.

33004

बनबता अनिकारी

खशवप्रसाद/गोमा

हररप्रसाद

5.

33009

भुवन न्द्यौपाने

नतलप्रसाद/बुद्धमाया

यज्ञकुमार

6.

33046

रोवहनी श्रे ष्ठ

रघुनाथ/चन्द्रलक्ष्मी

पुर्ब
ि हादुर

7.

33015

ववश्ववन्द्िु भण्डारी

चक्रबन्द्िु/यशोिा

नललािर

8.

33013

ववष्र्ु दाहाल

रे वतीप्रसाद/उमादे वी

मुखिनाथ

9.

33062

सुरुची बलामी

श्यामबहादुर/मोहनमाया

यमबहादुर

10.

33065

सुखस्मता वाग्ले

कृष्र्रमर्/घनमाया

सुयभ
ि ि

.....................
(प्रशन्द्न राज कर्ि)

कम्प्युटर अपरे टर

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

(रुकु शमाि पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(रे वती के.सी)

शाखा अनिकृत

पाना नं. ~ 1 ~

