
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ६२७ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७६।१।१९ 

नेपाल बैंक लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथै प्रयोगात्मक, अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  कलनष्ठ सहायक (गोल्ड टेष्टर)  तह/शे्रणी: तेस्रो  सेवा/सिूह: 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।१०।२० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   २०७५-७६/३२ (प्रदेश नं. १) 

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः ५ १ १ १ १ - - 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः                                         ४७१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ११ ५ २ ३ २ - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  346 इन्द्रमणी शे्रष्ठ हरर धनबहादरु आ .ज.  

2.  411 खगेन्द्र फुयल नललाप्रसाद वनलभर खलुा 

3.  417 खखुशलाल मण्डल लक्ष्मी अननरुर खलुा, मधेसी 

4.  313 गंगाप्रसाद प्रसाई पून्द्यप्रसाद चन्द्रलाल खलुा 

5.  352 जमनुा अनधकारी इन्द्रबहादरु श्रीबहादरु खलुा, महहला 

6.  1058 तारा दंगाल टंकप्रसाद सोमनाथ खलुा, महहला 

7.  546 नारायणबहादरु काकी भोलाबहादरु डम्बरबहादरु खलुा 

8.  541 नैनबहादरु कटुवाल नरबहादरु पदमबहादरु खलुा 

9.  587 पदमबहादरु नब .क.  रुरबहादरु नगेन्द्रबहादरु दनलत 

10.  613 प्रठदप सवेुदी गोहवन्द्द पनु्द्यप्रसाद खलुा 

11.  648 प्रमेकुमारी सवेुदी छहवलाल नारदमनुी खलुा, महहला 

12.  156 भरत खड्का चडुामणी रामलाल खलुा 

13.  472 मम्ताज राइन सहफर फजजन मधेसी 

14.  730 रखित यादव श्यामलाल आगम मधेसी 

15.  237 हवशाल बस्नेत लोकबहादरु श्रीमान खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

16.  881 सरीता थापा तेजबहादरु प्रभरुाम महहला 

17.  925 नसद्धान्द्त खवास चकु्ल ु लक्ष्मण आ .ज.  

18.  1029 सनुनता नतखम्सना कमलप्रसाद मनोरथ महहला 

19.  335 हेमन्द्त पररयार नरबहादरु कणजबहादरु दनलत 

द्रष्टब्य: रोल नं. ४४६ का उमेदवारले बस्तुगत उत्तरपुस्स्तकामा "स्क" उल्लेख नगरेकोले स्नजको उत्तरपुस्स्तका रद्द गररएको छ । 
 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

 
..................... 
(रुकु शमाज पौडेल)  

 

 

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

ना.स.ु शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ६२८ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७६।१।२० 

नेपाल बैंक लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथै प्रयोगात्मक, अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  कलनष्ठ सहायक (गोल्ड टेष्टर)  तह/शे्रणी: तेस्रो  सेवा/सिूह: 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।१०।२० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   २०७५-७६/३३ (प्रदेश नं. २) 

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः ५ १ १ १ १ - - 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः                                         ६६९ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ११ ३ ४ १० २ - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  68 अननलकुमार गपु्ता सत्यदेव मदन खलुा, मधेसी 

2.  377 कमल दाहाल टेकनाथ पदमप्रसाद खलुा 

3.  409 ककरण पौडेल महेन्द्रप्रसाद खखलनाथ खलुा 

4.  309 गडु्डीकुमारी साह रामएकवाल बलुाकी खलुा, मकहला, मधेसी 

5.  348 खजतेन्द्र मण्डल बदेु्वश्वर रामकवलास खलुा, मधेसी 

6.  687 पूजाकुमारी महतो रामकुमार महेश्वरप्रसाद मकहला, मधेसी 

7.  655 प्रनतक्षा दहाल रामहरी गंगाप्रसाद मकहला 

8.  634 प्रठदपकुमार मण्डल सकुचन्द्र रुपलाल दनलत 

9.  630 प्रभनुन्द्द चौधरी गरह ु बसन्द्त आ .ज.  

10.  143 बरीनारायण झा नसद्धीनारायण नागेश्वर खलुा, मधेसी 

11.  198 नबरेन्द्रकुमार साह पारश जैलाल मधेसी 

12.  150 बेदब्यास चौरनसया जगरनाथ जंगीप्रसाद मधेसी 

13.  469 मनकुमारी घनतिमगर रामबहादरु इन्द्रकवर आ .ज.  

14.  479 मननषाकुमारी चौधरी रामनारायण कारीचन आ .ज.  

15.  717 राजकुमार सापकोटा केदारनाथ कपताम्बर खलुा 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

16.  181 कवमलराज काफ्ले नारायणप्रसाद लोकनाथ खलुा 

17.  996 खशवकुमार भगत सत्यनारायण कहरालाल मधेसी 

18.  1015 श्यामबाब ुगपु्ता मोहनप्रसाद सकुदेव खलुा, मधेसी 

19.  897 सननजकुमार पररयार रत्नकुमार हरमाने दनलत 

20.  926 सन्द्तोषकुमार महतो रामभजन सरयगु खलुा, मधेसी 

21.  1025 नसंगलाल बम्जन कामनसं धीरबहादरु खलुा, आ .ज.  

द्रष्टब्य: रोल नं. २७७, ३०३, ३३५, ३६२, ७७९ र १०५८  का उमेदवारहरुले बस्तुगत उत्तरपुस्स्तकामा "स्क" उल्लेख नगरेकोले स्नजहरुको उत्तरपुस्स्तका रद्द 

गररएको छ । 
 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

 
..................... 
(रुकु शमाि पौडेल)  

 

 

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

ना.स.ु शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ६२९ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७६।१।२१ 

नेपाल बैंक लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथै प्रयोगात्मक, अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  कलनष्ठ सहायक (गोल्ड टेष्टर)  तह/शे्रणी: तेस्रो  सेवा/सिूह: 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।१०।२० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   २०७५-७६/३४ (प्रदेश नं. ३) 

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः ८ २ २ २ १ - - 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः                                         १३९० 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १७ ११ ६ ६ २ - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  78 अमतृा खिनमरे देवराज शंकरप्रसाद खलुा, महहला 

2.  197 अरुण श्रीस गणेशबहादरु सहबीर आ .ज.  

3.  21 अहवता फुयाल यमप्रसाद नतथथलाल महहला 

4.  2333 उमेश बढुामगर बहुिनसंह मननराम आ .ज.  

5.  795 कहपल िनतथमगर अकवीर रत्नबहादरु आ .ज.  

6.  777 कमल सापकोटा टुकबहादरु नेपाली कमाननसंह दनलत 

7.  634 गोहवन्दबहादरु नसंह बलबहादरु लोकबहादरु खलुा 

8.  697 जनक भण्डारी नभमबहादरु सपैबहादरु खलुा 

9.  692 जमनुा बस्नेत कुल्ध्वज धनबहादरु महहला 

10.  713 जयसनु्दर पौडेल यज्ञप्रसाद जयनारायण खलुा 

11.  698 जानका के .सी.  नारायणबहादरु लक्ष्मीबहादरु महहला, आ .ज.  

12.  2311 टीकाप्रसाद कँडेल बालाकृष्ण रत्नलाल खलुा 

13.  2301 तारखणदत्त पन्त नरेन्रराज नन्दराम खलुा 

14.  529 ठदनदयालकुमार कुशवाह हररशंकर झमन मधेसी 

15.  1108 नमथदा भसुाल यमलाल जोगलाल महहला 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

16.  1364 पसु्कर भट्टराई छहवलाल हटकाराम खलुा 

17.  1250 प्रगती खिनमरे हररबहादरु टंकबहादरु खलुा, महहला 

18.  1242 प्रचण्ड ननरौला पूणथप्रसाद गंगाप्रसाद खलुा 

19.  1317 प्रहवण खनतवडा प्रठदपप्रसाद नडल्धलीप्रसाद खलुा 

20.  936 मदन मगर दलबहादरु भरबहादरु खलुा, आ .ज.  

21.  1070 मकेुशकुमार साह रामनारायण जगुेश्वर मधेसी 

22.  2369 यमनुा पोख्रले कमलप्रसाद श्रीनारायण खलुा, महहला 

23.  2338 ययुन प्याकुरेल केदारप्रसाद नडल्धलीप्रसाद खलुा 

24.  1511 रञ्जना गोतामे बेदप्रसाद नडल्धलीराम खलुा, महहला 

25.  1495 रमेशप्रसाद साह रामहृदय प्रमे मधेसी 

26.  913 लक्ष्मी पौडेल नारायणप्रसाद श्रीराम खलुा, महहला 

27.  885 लालबाब ुमहतो राजकुमार अश्वशे्वर खलुा, मधेसी 

28.  412 हवशाल नेपाली कमाननसंह कले दनलत 

29.  1976 श्रीजन कपाली शान्तीलाल नसंहबहादरु आ .ज.  

30.  1701 समीर मंसरुी राजमहम्मद कलम मधेसी 

31.  2024 नसमा दाहाल भोलाबहादरु श्रीमान महहला 

32.  2127 सजुना ढकाल हवष्णहुरी रमाकान्त खलुा, महहला 

33.  647 हरेराम यादव राजारामप्रसाद धनेश्वर मधेसी 
 

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

 
..................... 
(रुकु शमाथ पौडेल)  

 

 

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

ना.स.ु शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ६३० /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७६।१।२१ 

नेपाल बैंक लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथै प्रयोगात्मक, अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  कलनष्ठ सहायक (गोल्ड टेष्टर)  तह/शे्रणी: तेस्रो  सेवा/सिूह: 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।१०।२० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   २०७५-७६/३५ (गण्डकी प्रदेश) 

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः ३ १ १ - - - - 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः                        २०२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ८ ७ २ - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  117 इखदिरा ढकाल रामप्रसाि िगुााित्त खलुा, महहला 

2.  136 कृष्णकुमारी गरुुङ्ग धनबहािरु पिमबहािरु आ .ज.  

3.  96 ठिपा शमाा भोलानाथ डण्डपानी महहला 

4.  97 ठिपेदर पौडेल खगेश्वर पशपुनत खलुा 

5.  191 पेरु राना िगुाबहािरु तेजबहािरु आ .ज.  

6.  139 लक्ष्मी बस्याल नमत्रलाल नभमलाल खलुा, महहला 

7.  141 लक्ष्मी सापकोटा चदरप्रसाि धनपनत खलुा, महहला 

8.  143 नलला सवेुिी हहरामणी तलुाराम खलुा, महहला 

9.  66 हवनोि सवेुिी मेघराज शोभाखर खलुा 

10.  304 खशला पखण्डत गैहे्र मिनप्रसाि भवुनेश्वर खलुा, महहला 

11.  322 नसजाना पाण्डे ढुण्डीराज भेकलाल महहला 

12.  332 सीताराम िवाडी जीवनाथ हहरालाल खलुा 
 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 

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

ना.स.ु शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ६०५ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१२।२१ 

नेपाल बैंक लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  कलनष्ठ सहायक (गोल्ड टेस्टर) तह/शे्रणी: तेस्रो  सेवा/सिूह: 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।१०।२०  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   २०७५-७६/३६ (प्रदेश नं. ५) 

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः ३ १ १ - - - - 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः                         ३५९ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ८ ४ ४ - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  225 इन्द ुज्ञवाली खखमलाल रुक्माङगत खलुा, महहला 

2.  152 चन्रबहादरु पनु ससे देबे खलुा, आ .ज.  

3.  430 पूर्णबहादरु खत्री मोतीराम कर्णनसं खलुा 

4.  314 मननषा पन्थी अयाणल नारायर् रेवतीराम महहला 

5.  454 रखचत थारु िेम्ना लालबहादरु आ .ज.  

6.  458 राज खनाल रुमलाल रहवलाल खलुा 

7.  480 रेकमबहादरु थापा अहकलबहादरु टेकबहादरु खलुा 

8.  594 शखशमा पौडेल हहमलाल जीवलाल महहला 

9.  609 शनुसला रोका मगर कासीराम चूंके खलुा, महहला 

10.  612 श्यामबहादरु घनतण मगर टुकमान प्रथम खलुा, आ .ज.  

11.  646 समुन चौधरी हटकालाल जदु्धबहादरु आ .ज.  

12.  668 सरेुन्र महत क्षेत्री अम्मरबहादरु नतलबहादरु खलुा 
 

द्रष्टब्य: रोल नं. १६५ का उमेदवारले बस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा "कि" उल्लेख नगरेकोले स्नजको उत्तरपुस्स्तका रद्द गररएको । 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 
..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 

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

ना.स.ु शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ६०६ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१२।२१ 

नेपाल बैंक लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  कलनष्ठ सहायक (गोल्ड टेस्टर) तह/शे्रणी: तेस्रो  सेवा/सिूह: 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।१०।२०  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   २०७५-७६/३७ (कणााली प्रदेश) 

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः                 १०७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ २ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  39 चन्द्रप्रकाश निताल श्रीकृष्ण उदयचन्द्र खलुा 

2.  51 दगुाा दाहाल रमेशप्रसाद देवीप्रसाद महहला 

3.  106 पदम रावत रुर अंगनिर खलुा 

4.  111 प्रकाश ढकाल देवप्रसाद देवनारायण खलुा 

5.  94 नमना साउद जदु्धिहादरु रननसंङ महहला 

6.  131 सैलेन्द्र ररजाल नवराज जखिराम खलुा 
 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

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

ना.स.ु शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ६०२ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१२।१५ 

नेपाल बैंक लललिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  कलनष्ठ सहायक (गोल्ड टेस्टर) तह/शे्रणी: तेस्रो  सेवा/सिूह: 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।१०।२०  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   २०७५-७६/३८ 

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः                 १६७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ ३ - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  65 घना ओझा अम्बादत्त खेमानन्द महहला 

2.  52 खित्रलेखा िौधरी िलु्लरुाम गन्तरुाम महहला 

3.  72 ठदपकराज पाण्डेय िन्रदेव जगाा खलुा 

4.  58 ठदपकराज भट्ट महादेव रतनपनत खलुा 

5.  213 प्रकाशबहादरु बोगटी बहादरुनसंह िन्रनसंह खलुा 

6.  218 प्रनमला ओझा िन्रदेव देहवदत्त खलुा, महहला 
 

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

(हेमनाथ िम्लागाई)  

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

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

ना.स.ु शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
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