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लोक सेवा आयोग 

  

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

सूचना नं. २९१ /०७६-७७ अनामनगर, काठमा ड  

म तः–२०७७।०३।०४ 

नेपाल रा  बकको यस आयोगबाट िलइएको िल खत परी ाको देहायका ि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 र अ  बाँकी काय मको लािग स त 
िनकायमा स क रा नु न अनुरोध छ । 
 

 

पदः  धान सहायक तहः सहायक थम सेवा/समूह/उपसमूहः शासन 

िल.प.स ालन िमितः २०७६।१०।२१ र २२ नितजा काशन गन कायालयः लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय  

 
 

िब ापन न रः  ९/०७६ (आ. .) 

िकिसमः आ. . 

माग पद सं ाः १५ 

िल.प.मा स िलत सं ाः ४५ 

छनौट भएको सं ा १९ 

 

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

1 42 अमृता पौडेल डोलराज छिवलाल 

२ 59 कमल साद आचाय पोमनारायण उमाका  

३ 38 गीता पो ेल ल ाल िम लाल महे र 

४ 63 चेतना नेपाल ीराम िचरि वी 

५ 24 झले  पो ेल ेम साद दाताराम 

६ 47 देवका  म ल सवजीत मुिनलाल 

७ 61 पदमराज भुसाल कु ाखर दशरथ 

८ 43 काश पो ेल ितलक साद बलभ  

९ 39 िदपकुमार पाठक रामबहादुर लालबहादुर 

१० 57 बस  िज .सी.  दलबहादुर िजतबहादुर 

११ 55 बाशु रजाल ान साद कु ाखर 

१२ 36 िबमल के .सी.  छ बहादुर गुणबहादुर 

१३ 60 भिव ोर पोखरेल ओम साद चोपनारायण 
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.सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 

१४ 37 राजे  ल ाल िपता र गणेश साद 

१५ 45 िवजयता राजभ ारी जीवनर  भोलार  

१६ 56 िवमल िकशोर िगरी डुकमान चेतु 

१७ 52 वेदिनिध िघिमरे िटकाराम हकलाल 

१८ 25 सरोज कटुवाल रमेशकुमार रणबहादुर 

१९ 49 सरोज खनाल अजुन साद चुडामणी 

 
 
 
 

 
..................... 
( कु शमा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.) 

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

(सूय साद सापकोटा) 

शाखा अ धकृत शाखा अ धकृत उपसिचव 
 

 


