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लोक सेवा आयोग 

  

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

सूचना नं. ९४ /०७७-७८ अनामनगर, काठमाड  

म तः–२०७७।१२।१० 

नेपाल नाग रक उ यन िश ण ित ान को यस आयोगबाट िलइएको िल खत परी ाको देहायको िव ापनमा 
स िलत 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 र अ  बाँकी काय मको लािग स त 
िनकायमा स क रा नु न अनुरोध छ । 
 
 

पदः  ATC ARFF-012 ( िश ाथ ) तहः - सेवाः - 

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

 

िब ापन न रः ११-१५/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) 

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

माग पद सं ाः ९+२+१ २ २ २ १ - - 

िल.प.मा स िलत सं ाः ९४ 

छनौट भएको सं ा १६ 0 ४ १ १ - - 

 

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

1=  125 अन  अिधकारी सानुबाबु िथर साद खुला 

2=  35 अशोक साद जोशी अ रराज िव ुभ  खुला 

3=  227 केशव रोकाय लालबहादुर अंकिवर खुला 

4=  11 नरे  बहादुर मु ान बहादुर बरसमान खुला, आ.ज. 

5=  133 िनरज मु खया राम साद जद्दु खुला 

6=  317 भु शाही गणेशबहादुर िदलबहादुर खुला 

7=  129 िवन खड्का बहादुर टेकबहादुर खुला 

8=  219 बस  नगरकोटी सुिजतकुमार गोकुलकुमार आ.ज. 

9=  272 मिनष भ ारी मनोज िसताराम खुला 
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.सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

10=  406 मनोज साद भ  भान साद जयद  खुला 

11=  250 मोहन चौधरी उ म लवारी खुला, आ.ज. 

12=  189 यम बहादुर िव.क. ितलमान कािजमान दिलत 

13=  270 योगेश काक  यामबहादुर देवे बहादुर खुला 

14=  377 रिवन रैला राजे  ह रकृ  खुला 

15=  175 स ोष अिधकारी िललिसंह िमनबहादुर खुला 

16=  4 सुरे  महतो कोइरी रामसोिभत रामफल खुला, मधेसी 

17=  405 सोमन राई मिणराज अ लबहादुर खुला, आ.ज. 

18=  415 ि लोचन िगरी िटकाराम धन खुला 
 

 
 

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

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

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

शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत उपसिचव 
 


